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La renda bàsica de ciutadania, els sistemes monetaris paral·lels (monedes socials),
la recuperació de les sobiranies energètica i alimentària...

Propostes que alteren la geometria de la distribució del poder
i que sembla que en l’àmbit local fan més por que goig...

Ens està passant un elefant pel costat i correm el risc de no veure’l,
encegats en l’assistencialisme reactiu i en les mal anomenades emergències socials.

Tenim l’oportunitat de crear polítiques d’acció social potents i transformadores, del 
segle XXI, i seguim aquí encallats en els paradigmes del XX. Som-hi!

CARLES FEINER i ALONSO
(1964-2017)



Arribem a l’equador del mandat municipal i passem comptes d’un segon 

any de legislatura municipal intens, molt intens. L’any passat obríem la 

memòria afirmant que els bons projectes polítics són aquells que saben 

d’on venen i saben on van. Doncs bé, ens hi refermem.

En aquesta memòria trobareu tota la tasca feta des del grup municipal 

d’ERC-MES dins i fora de l’Ajuntament durant els darrers 365 dies.

Quatre regidors, un gran equip humà implicat al darrere i una tasca fruit 

moltes vegades d’escoltar i donar resposta a les demandes i necessitats 

d’una ciutat amb ganes de mirar endavant. 

CREURE
EN EL CANVI





Quan des d’ERC-MES ens vàrem presentar a les eleccions municipals ho vàrem fer sota el 
lema “Terrassa, mira endavant”, amb la creença ferma que la política local necessitava un 
canvi de rumb. Calia trencar amb el continuisme de 37 anys de PSC a l’Ajuntament de la ciutat 
i d’una política grisa que, davant l’embat de la crisi, havia caigut a paràmetres reactius davant 
una realitat molt dura i dels quals no sabia sortir. De fet, la promesa, la voluntat i la necessitat 
d’un canvi en la forma d’enfocar la política a la ciutat va ser un missatge compartit per pràc-
ticament tots els partits. Sabíem que no es podia atribuir els efectes nefastos de la crisi a la 
ciutat al PSC, però també érem conscients que la situació social, econòmica i política global 
canviava i que l’oportunitat d’assumir tot el potencial d’aquesta ciutat i explotar-lo amb políti-
ques proactives s’escapava d’un PSC sense projecte i massa preocupat per les seves pròpies 
pèrdues de poder polític.

Han passat dos anys. La situació econòmica global sembla que millora. Cert és, però, que els 
presents i futurs creixements se’ns faran visibles en l’augment de certes desigualtats i la ciutat 
no es pot permetre que el govern de Terrassa continuï absolutament estancat i sense rumb 
conegut. La política de titulars ha deixat reduïda a vegades la gestió municipal a moments de 
vodevil mentre temes estratègics com l’aigua, el transport municipal, la neteja o la sindicatura 
municipal de greuges es compliquen sobremanera. Un equip de govern amb agendes con-
traposades, amb l’agenda paral·lela de l’alcalde absolutament allunyada de la del govern, més 
preocupat en fer de candidat i no d’alcalde, ens porta a dibuixar un escenari de descoordina-
ció, d’inoperància i d’inacció preocupant pel present i futur de la ciutat.

Un retrat trist i innecessari d’un consistori on, malgrat la fragmentació política i la manca de 
projecte de l’executiu, es treballa intensament en l’àmbit tècnic i es plantegen i aproven pro-
postes polítiques que podrien portar Terrassa un pas més enllà.

Des del grup municipal d’ERC-MES no hem deixat de creure que Terrassa ha de mirar enda-
vant i tenim clar cap on s’ha d’anar. No hem renunciat ni un sol instant a fer un gir a la política 
municipal. I això implica superar els tacticismes i asseure’s amb el govern quan toca i aportar 
línies estratègiques per dotar els pressupostos de contingut o fer un front comú per defensar 
la sobirania municipal per gestionar el servei de l’aigua. Es tracta també, com hem fet en el 
darrer any, d’oferir visions estratègiques per avançar-nos a la quarta revolució industrial, plan-
tejar un pla estratègic per l’esport a la ciutat o insistir per treballar conjuntament per lluitar 
contra la segregació escolar al municipi. En aquesta línia, hem anat un pas més enllà organit-
zant jornades obertes a la ciutadania amb experts per enriquir el debat sobre el model escolar 
de futur que volem a la ciutat o com plantejar les polítiques d’inclusió de forma innovadora.

En el marc global d’una recuperació aparent de l’economia, des de l’àmbit local hem d’aprofitar 
l’oportunitat per no caure en els errors del passat i incentivar qualsevol iniciativa que permeti 
el desenvolupament d’aquesta ciutat. La Terrassa del futur només és imaginable a partir de la 
ciutat present, de les seves tendències i

contradiccions, de les seves resistències al canvi, de les idees i dels actors emergents. La ciutat 
d’avui, ens anuncia la ciutat de demà i amb aquest govern sord i cec no podem ser optimistes. 
Fins ara, el govern en minoria s’ha vist incapaç de generar majories i ha mostrat una tendèn-
cia preocupant en crear problemes allà on s’haurien d’haver aportat solucions. No cal pensar 
sempre amb la fotografia o caure en el parany del titular de l’endemà. El futur no es pronostica, 
es construeix i l’única imatge vàlida és la de la Terrassa futura què volem.

Isaac Albert
Portaveu GM ERC-MES

DOS ANYS DESPRÉS
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JOSEP FORN i CADAFALCH - Regidor. Control Àrea Cultura, Innovació i projecció de la ciutat 

“Entossudit en el desenvolupament del Llibre Blanc de la Cultura en polítiques reals. Cal desenvolupar tot el potencial innovador de la nostra 
ciutat,  començant per creure en les entitats i associacions que han enfortit el nostre teixit social. Hem incentivat noves ajudes per adequar els 
seus locals, volem el món esportiu com a actor principal del futur pla estratègic de l’esport i apostem per la innovació i l’accés i ús comunitari del 
coneixement com a font vertebradora de futur.”

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA - MOVIMENT D’ESQUERRES 
(REgIDoRS)

ISAAC ALBERT i AGUT  - Portaveu del grup municipal i Diputat delegat de Comerç, Fires i Mercats a la Diputació de Barcelona. 
Control Àrea de govern i Àrea desenvolupament econòmic cultura i educació. 

“Estem en política per aportar solucions, no per crear problemes. La defensa d’un projecte clar i definit per la ciutat implica negociar, tant per 
tirar endavant la teva pròpia visió per Terrassa com per incidir des de la crítica constructiva en les iniciatives alienes. Cal aportar valor afegit 
al municipi, pensar en la Indústria futura, no ser autocomplaents amb la recuperació i no deixar que les polítiques continuistes de l’executiu 
municipal es mengin les possibilitats de futur de la nostra ciutat.”

CARME LABÒRIA i ROJAS - Regidora. Control Àrees Drets socials i Serveis a les persones i Societats Municipals. 

“Pensem una ciutat on les polítiques públiques superin les necessitats del dia a dia i apostin clarament cap a models d’inclusió social on ningú 
es quedi enrere. Això implica una creença ferma per situar l’educació al centre de les polítiques públiques, treballar per la igualtat real en tots els 
àmbits, creure en la joventut i treballar amb ella.”

CARLES CABALLERO i PEÑA - Regidor. Control Àrees Territori i Sostenibilitat i Transparència

“La Transparència supera la publicació de documents i s’evidencia en la concreció de projectes clars per Terrassa. Hem assolit un compromís de 
treball majoritari per assolir la gestió directa de l’aigua. Ara toca definir com es gestionarà el transport públic a la nostra ciutat, com ordenarem 
urbanísticament la ciutat futura i clarificar totes les mancances en la gestió de la mobilitat i la neteja urbana per tenir una ciutat sana, ordenada 
i neta.” 



Passat un any de les eleccions municipals, el maig del 2016 serà un mes intens 
d’activitat del grup municipal i tot el seu entorn. Es decideix passar comptes amb la 
ciutadania sent el primer grup municipal amb web de Transparència pròpia, es prepa-
ra la memòria anual i es continua amb les jornades de treball i formació, aquest cop 
enfocades a les sobiranies al món local. Paral·lelament, es desenvolupa una Proposta 
per subvencionar l’adequació de locals d’entitats, es treballa en el model futur de ges-
tió d’aigua a Terrassa, es denuncia l’incompliment del govern per desenvolupar un nou 
model de seguretat a la ciutat o s’intercedeix per mantenir els drets dels treballadors 
del CST...

•	 1	Maig	-		 Manifestació	1	de	Maig				
   Festa de la Santa Creu, Arbre de maig 
   Romeria Hermandad San José de Abrucena
•	 2	Maig	-	 Reunió	Grup	municipal
   Executiva ERC local
•	 3	Maig	-	 Junta	de	portaveus	extraordinària
•	 4	Maig	-	 Trobada	amb	Previsió	Terrassenca
•	 5	Maig	-	 Comissió	Política	d’Habitatge
   Debat Canal Terrassa 
   Inauguració Exposició “El Cant dels obrers” (Arxiu Tobella)
   Trobada amb Lluís Llach (Escola La Roda)
•	 6	Maig	-	 Inauguració	Fira	Modernista
   Bateig del tren Lluís Muncunill FgC 
•	 7	Maig	-		 Fira	Modernista	–	Manifestació	ERC	Casa	del	Poble
•	 8	Maig	-	 Manifestació	Modernista	pels	drets	dels	obrers,	dones	i	infants
   Dinar Festa gallega “Irmandad galega o Noso Lar”
•	 9	Maig	-	 Reunió	Grup	Municipal
   Dia d’Europa- Acte Institucional 
•	 10	Maig	-	Comissió	Permanent	FP
   Reunió Treball Protocol de dol feminicidis
•	 11	Maig	-	 Comissió	Informativa	Societats	Municipals	(Patrimoni)
	 	 	 Derbi	Local	Sant	Cristòfol	–	San	Lorenzo
•	 12	Maig	-	 Comissió	Informativa	de	Transparència
   Constitució Comissió d’estudi Alternatives de gestió del Servei Públic  

 d’abastament d’aigua.

MAIG



•	 13	Maig	-	 Reunió	Consorci	TDT
   Comissió Especial de Comptes
	 	 	 Festa	Major	Cementiri	Vell	–	Pregó
•	 14	Maig	-	Festa	Major	Cementiri	Vell
   oficiar Casament
	 	 	 Diables	de	Terrassa	–	Diada	de	la	Colla	(35	anys)
•	 16	Maig	-	Reunió	Grup	Municipal
•	 17	Maig	-	 Executiva	ERC
	 	 	 Comissió	Política	Mobilitat	–	Pla	de	Mobilitat
   Comissió Informativa Cultura i Innovació
   Reunió Treball Reglament de Subvencions
•	 18	Maig	-	Comissió	Política	Qualitat	Democràtica	–	Pla	d’Acció	Municipal
	 	 	 Comissió	8	de	Març
   Comissió Permanent Consell Municipal Solidaritat
   Comissió Informativa Desenvolupament Econòmic
	 	 	 Reunió	Portaveus	–	Consorci	Sanitari	de	Terrassa
   Constitució Taula Persones Refugiades.
•	 19	Maig	-	Comissió	Informativa	Drets	Socials
	 	 	 Roda	de	Premsa	Presentació	Memòria	Anual	2015-16
   Comissió Informativa Serveis generals i govern obert
•	 20	Maig	-	Roda	de	Premsa	–	Proposa	ERC-MES	Subvenció	adequació	locals
   entitats
   Comissió Informativa de Territori
•	 21	Maig	-	 Jornada	de	Treball	i	Formació	–	Sobiranies	al	Món	Local	Minyons	–	Diada		

 del Patrimoni
	 	 	 Prodis	–	Inauguració	Llar	Residencial	Can	Tusell
   oficiar Casament
•	 23	Maig	-	Juntes	Generals	Societats	Municipals:	Funerària,	Patrimoni,	Habitatge
   Consell Municipal Seguretat Ciutadana
	 	 	 Trobada	Interna	–	Gestió	feina	territorial
	 	 	 Reunió	Grup	Municipal	–	Prèvia	Plenari
•	 24	Maig	-	Reunió	treball	Pacte	DASIG
	 	 	 Consell	Municipal	Districte	4
•	 25	Maig	-	Concentració	Contra	la	violència	masclista
   Plenari Consell Municipal Solidaritat
•	 26	Maig	-	Roda	de	Premsa	ERC-MES,	CUP,	TeC	–	Nou	Model	de	Seguretat
   Ajuntament en Ple

•	 27	de	Maig	-	 XXV	Jornada	Solidària	Contra	el	Càncer.	
    Comissió Especial de Comptes
    Festa Major del Bonaire
•	 28	de	Maig	-	 Festa	Major	Ca	n’Aurell
	 	 	 	 Festa	Major	Segle	XX
    Festa Major Bonaire
	 	 	 	 Gegants	de	Terrassa	–	Trobada	Diada	Antoni	Messeguer
	 	 	 	 Esplai	Can	Palet	–	50	anys
•	 30	de	Maig	-	 Acte	usos	del	Temps
•	 31	de	Maig	-	 Juntes	Generals	Societats	Municipals:	Egarvia,	SM	Comunicació,	Foment
    Comissió Estudi Alternatives de gestió del Servei Públic
    d’abastament d’aigua.
	 	 	 	 Roda	de	Premsa	–	Presentació	web	Transparència	ERC-MES
	 	 	 	 Medalla	d’Honor	Ciutat	–	Jaume	Galofre



Ple ordinari 26 de maig
El ple del mes de maig a l’Ajuntament de Terrassa marca per ERC-MES un punt 
d’inflexió en la relació de confiança que s’ha d’establir entre els representants polítics 
i la ciutadania.

El grup municipal d’ERC-MES aconsegueix que totes les iniciatives presentades al Ple 
per la formació s’aprovin amb unanimitat (o gairebé). No obstant això, l’èxit polític del 
ple reverteix principalment en la ciutadania i en un tarannà generalitzat, encapçalat 
pels partits de l’oposició, per fer de corretja de transmissió per fer realitat les reivin-
dicacions de la ciutadania i la ferma convicció per refermar la independència de la 
iniciativa ciutadana.

Parlem en primer terme dels veïns de la Maurina, obstinats defensors d’un Pla de 
Barris en el qual fa molts anys que posen totes les seves il·lusions, per assolir la trans-
formació social del barri i resoldre-hi tots els problemes existents. L’oposició en bloc 
ens vam posar d’acord per fer de veu dels veïns i assegurar que el Pla de Barris de la 
Maurina s’acabi executant íntegrament. Tant per requerir a la generalitat que cobreixi 
la seva part del compromís, com també perquè l’Ajuntament es posi les piles i es deixi 
de dilacions.

Parlem també de la proposta del nostre grup municipal per crear una nova línia de 
subvencions per a entitats culturals, socials o esportives per tal que puguin adequar 
els seus locals de propietat o lloguer. Una via per ajudar i potenciar l’activitat d’aquelles 
associacions sense afany de lucre que amb esforç han conquerit un espai propi fora 
de les instal·lacions municipals i que fan i construeixen ciutat dia a dia. Amb un acord 
de	200.000	euros	anuals,	es	podrà	sol·licitar	cobrir	la	despesa	de	fins	a	un	75%	de	les	
obres que vulguin realitzar (fins a un màxim de 30.000 euros) per dur a terme refor-
mes com adequació de locals a normatives de seguretat, insonorització d’espais o la 
millora de l’accessibilitat, entre altres.

Una iniciativa d’ERC-MES nascuda, com l’acord aprovat per promocionar la música en 
viu a la ciutat, de la convicció que escoltar a la ciutadania, repensar vies per cobrir de-
mandes i espais d’independència, portarà a construir entre tots la Terrassa que volem. 
Una ciutat on no hi ha de tenir cabuda les mesures populistes que plantegen solu-
cionar l’incivisme a força de càmeres de seguretat com pretenia el Partit Popular. Una 

localitat on tampoc volem que es tracti als aturats de llarga durada de forma paterna-
lista o amb indirectes preocupants que suggereixen que les persones sense feina no 
fan el suficient per revertir la seva situació. Un plantejament que Ciudadanos va tornar 
a fer de forma preocupant amb una proposta de resolució plena d’apriorismes i que, 
novament, de forma incomprensible, l’equip de govern sociovergent va aprovar. 
Un vot a favor que ens torna a suscitar dubtes existen-
cials	a	la	resta	d’oposició:	O	bé	el	govern	
no confia o desconeix les iniciatives mu-
nicipals d’ocupació, o potser senzillament 
és una nova mostra del tripartit a l’ombra 
de Ciudadanos, PSC i Convergència i Unió.



JUNY
Comencem	el	mes	de	juny	sortint	al	carrer	en	un	acte	on	els	4	regidors	del	grup	mu-
nicipal passen comptes directament amb la ciutadania sobre la tasca realitzada fins 
al moment. En un mes marcat per la campanya electoral de les eleccions espanyoles 
del 26 de juny, impulsem que l’Ajuntament demani la dimissió del Ministre de defensa 
Jorge Fernández Díaz després de fer-se públiques les seves converses amb el cap de 
l’oficina Antifrau. Es continua amb la dinàmica de contacte directe amb la ciutadania 
per tractar els temes de ciutat, com la proposta per l’actualització i modernització de 
la Festa Major. També s’adapta la campanya “Anem a mil!” a Terrassa perquè la ciutat 
defensi una política laboral de salaris dignes.

•	 1	juny	-		 Consell	Municipal	de	Salut
	 		 Biblioteca	Central	de	Terrassa	–	Entrega	il·lustracions	Anna	Clariana
	 		 Memòria	ERC-MES	2015-16	–	Passem	Comptes!	Acte	amb	la	ciutadania
•	 2	Juny	-	 Reunió	Banderoles	–	Campanya	eleccions	espanyoles	26J.
   Debat Canal Terrassa Post-Ple 
	 		 Oncolliga	+	Arxiu	Tobella	–	Xerrada
   oficiar Casament
	 		 Trobada	Grups	territorials	D1	+	D4
•	 3	Juny	-	 Comissió	Especial	de	Comptes	–	Reunió	Aprovació	Informe
   Dinar amb Carles Mundó, Conseller de Justícia
   Rebuda institucional Ajuntament Conseller de justícia
	 		 Sant	Raimon	–	Acte	Patró	Col.	Advocats	Terrassa
	 		 Ateneu	Terrassenc	–	Sopar	d’aniversari
•	 4	Juny	-	 Festa	Major	Les	Arenes.	Festa	Major	La	Maurina
	 		 Xerrada	–	Els	valors	de	la	convivència	al	C.C.	Montserrat	Roig
   Festa Candidats Capgros de l’any
•	 5	Juny	-		 Fira	Movemus	–	Dia	Mundial	del	Medi	Ambient
•	 6	Juny	-		Taula	de	Capacitats	Diverses	
   Recepció Ajuntament a l’equip masculí d’hoquei Egara campió de lliga
   Executiva ERC local
•	 7	juny	-	 Xerrada	CECOT	–	Lluís	Salvadó,	Secretari	d’Hisenda	de	la	Generalitat
   Reunió Marià galí (Mina d’Aigües de Terrassa)
•	 8	Juny	-	 Previsió	Terrassenca	–	Acte	Socis	Centenaris
•	 9	Juny	-	 Reunió	Interna	Comunicació	–	Transparència

	 		 	 Debat	Iaioflautes	–	Salvem	les	Pensions
	 		 	 Recepció	Ajuntament	al	San	Cristobal	–	Ascens	a	Primera	Catalana
•	 10	de	juny	-	 Comissió	Política	d’Habitatge
	 		 	 Candidata	ERC,	Ana	Surra	–	Trobada	amb	associacions	d’immigrants		

   de Terrassa
    oficiar Casament
	 		 	 Festa	Major	del	Roc	Blanc.	Festa	Major	del	Poble	Nou	–	Zona	Espor-	

   tiva. Festa major de Sant Llorenç
	 		 	 Elixir	–	Festival	de	Poesia
•	 11	de	juny	-	 Ateneu	Terrassenc	–	Cercavila	i	homenatge	a	Marinel·lo	Bosc
    Festa Major Montserrat
•	 13	de	juny	-	 Minut	de	Silenci	Institucional	–	Condemna	Atemptat	Orlando
	 		 	 Comissió	Política	de	Qualitat	Democràtica	–	Treball	amb	entitats
    sobre Reglament Participació Ciutadana.
	 		 	 Cicle	Casaldaliga	–	Taula	Rodona
	 		 	 Concentració	LGTB	Terrassa	–	Condemna	Atemptats	Orlando.
•	 14	Juny	-		 Consell	Editorial	de	gestió	del	Servei	Públic	d’abastament	d’aigua.
    Reunió de treball Reglament Consell Municipal d’Economia social i  

   Cooperativa
	 		 	 Presentació	llibre	“L’escola	de	Terrassa	del	Segle	XX”	d’Alba	Vinyes.
    JERC - ocupació Biblioteca Central de Terrassa per ampliació horaris  

   en època d’exàmens. 



•	 15	Juny	-		 Comissió	Informativa	Societats	Municipals	(Fundació	San	Llatzer)
    Plenari Consell Escolar
    Premis Cambra
•	 16	Juny	-		 Comissió	Informativa	Transparència
    Trobada amb Ramon Palau, president Fundació Arxiu Tobella
    Premis Nous Professionals 2016  
•	 17	Juny	-			 Comissió	Política	Qualitat	Democràtica	–	Reglament	de	Participació		

   Ciutadana
    Comissió Informativa Territori i Sostenibilitat
    oficiar Casament
	 		 	 XX	Mostra	de	Grups	Locals	–	Casa	de	la	Música
    Festa Major de Can Jofresa - Festa Major de Torre-Sana
•	 18	Juny	-		 Festa	Major	Antic	Poble	de	Sant	Pere.	Festa	Major	Can	Tusell
	 		 	 Drac	de	Terrassa	–	35	aniversari
•	 20	Juny	-		 Reunió	Grup	Municipal
    Executiva local ERC
	 		 	 Celebració	Ramadà	–	Acte	Central
•	 21	Juny	-		 Comissió	Informativa	Cultura	i	Innovació
	 		 	 Prodis	–	Espectacle	Grup	de	teatre	del	Centre	Reina	de	la	Pau
    Visita d’obres nova ubicació grups Municipals
•	 22	Juny	-		 Comissió	Informativa	Desenvolupament	Econòmic
•	 23	Juny	-		 Comissió	Informativa	Drets	Socials
	 		 	 Roda	de	Premsa	–	Petició	Dimissió	Jorge	Fernández	Díaz	+	Iniciativa		

   Terrassa Anem a Mil
•	 24	Juny	-		 Festa	Major	Ègara

•	 26	Juny	-		 Eleccions	Generals	Espanyoles
•	 27	Juny	-		 Entrevistes	posteleccions
	 		 	 Roda	de	Premsa	–	Proposta	Revisió	i	actualització	Festa	Major
    Consell Administració SM Comunicació
    Junta de Portaveus
    Consell Municipal de Medi Ambient
	 		 	 Reunió	Grup	Municipal	–	Preparatori	Ple
•	 28	Juny	-		 Consell	Administració	SM	Funerària
	 		 	 Cursos	d’estiu	UE	–	Maria	Badia,	Directora	General	Relacions
    Exteriors de la generalitat
	 		 	 Assaig	Ball	de	Plaça	Festa	Major	–	Esbart	Egarenc
•	 29	juny	-			 Jornades	Red	Innpulso
•	 30	Juny	-		 Ajuntament	en	Ple



La velocitat de la política no sempre s’ajusta a les necessitats i la voluntat de la ciuta-
dania per canviar la realitat. El ple del mes de juny a Terrassa aconsegueix finalment 
fer un pas endavant amb alguns dels temes pendents importants per la ciutat.

Davant els problemes d’ocupació a la ciutat, el grup municipal d’ERC-MES ha propiciat 
un acord perquè la ciutat no només lluiti per la creació de llocs de treball sinó que 
també reivindiqui que aquests siguin de qualitat. L’aprovació per incorporar la ciutat 
a la iniciativa “Anem a Mil” permetrà la promoció a partir d’ara d’un objectiu de digni-
tat:	un	salari	mínim	de	1000	euros.	Mesura	que	s’ha	volgut	complementar	amb	una	
altra iniciativa per abordar l’ocupabilitat en un dels sectors socials amb majors dificul-
tats:	la	creació	d’una	Oficina	Tècnica	Laboral	a	la	ciutat	especialitzada	en	el	col·lectiu	
d’afectats per malalties mentals.

Parlem	també	de	 l’aprovació	 finalment	al	ple	del	Pla	de	Mobilitat	per	als	pròxims	5	
anys. Una iniciativa que potser no ha arribat amb la rapidesa desitjada, però que plan-
tejada un ambiciós projecte col·lectiu de futur. En aquest cas, tot i el Sí crític des de 
l’oposició d’esquerres, es va donar el vot de confiança al govern per tirar endavant el 
Pla, tot i advertir a la sociovergència que s’estarà atent perquè el projecte s’apliqui 
correctament.

Els temps necessaris per fer les coses bé també han portat a l’aprovació d’una pròrro-
ga de sis mesos en la concessió de la gestió de l’aigua a Mina. Ciudadanos, molt crític 
amb el govern malgrat la seva connivència actual amb l’equip sociovergent, ha xocat 
en aquest cas amb la resposta contundent del regidor republicà, Carles Caballero. El 
representant d’ERC-MES ha defensat el vot a favor de la mesura afirmant que “L’èxit 
d’aquest Ple ha de ser el de governar el servei de l’aigua. La bona direcció és mantenir 
el poder en la ciutadania i aquesta pròrroga ens permetrà a tots decidir el millor model 
de gestió futura de l’aigua”.

Finalment, un dels debats estrella del ple de juny, amb una proposta ambiciosa d’ERC-
MES i TeC per millorar la Festa Major, ha quedat finalment estroncat. La presentació 
al darrer moment d’una esmena a la totalitat de l’equip de govern per evitar el debat 
sobre la mateixa ha obligat a posposar-la de cara el ple del mes de juliol. Pep Forn, 
promotor de la iniciativa, va criticar la forma matussera dels socialistes de trencar les 
negociacions, més quan els acords recollits a la proposta s’havien parlat amb la regi-
doria de cultura fa mesos i aquesta no havia fet res al respecte. Tot i així, s’ha decidit 

Ple ordinari 30 de juny
donar una oportunitat per al mes vinent, a l’expectativa que superada la Festa Major 
d’aquest any es calmin els ànims i l’equip de govern s’obri a facilitar les millores que 
necessita la celebració. És a dir, més poder de decisió per les entitats, 
un major paper pels artistes locals i noves activi-
tats que apropin la cultura a la ciutadania, 
especialment pensant amb els més petits.

Un cop més, en definitiva, la velocitat dels 
canvis no arriba a Terrassa amb la velocitat 
i energia que s’impulsa des de l’oposició.



El darrer mes del curs polític abans de la parada estiuenca obliga a agafar amb decisió 
els treballs per definir el futur model de gestió del servei d’aigua a la ciutat. Al ple de 
juny s’aprova la pròrroga de sis mesos davant la fi de la concessió i al juliol es trava 
i consensua una àmplia majoria de 20 de 27 regidors per defensar un model futur 
de gestió directa. La feina del grup municipal, però, no es limita a l’aigua. Es torna a 
realitzar una jornada de treball i formació sobre la complexa situació de l’educació a 
Terrassa i realitzem una proposta al respecte pocs dies abans que un informe ens 
marqui com la ciutat amb un major índex de segregació escolar a Catalunya. Dins el 
consistori reivindiquem millorar la qualitat democràtica perquè el govern municipal 
compleixi amb les iniciatives aprovades al Ple.

•	 1	Juliol	-		 Festa	Major	–	Baixada	del	Drac.	Avituallament	local	ERC
	 	 	 Inici	Festa	Major	–	Pregó
•	 2	Juliol	-		 Festa	Major	–	Actes	diversos
•	 3	Juliol	-	 Festa	Major	–	Ball	de	Plaça,	Exhibició	Castellera
•	 4	Juliol	-	 Festa	Major	–	Confrontació	Esportiva	Representants	polítics	vs.
   Periodistes locals
•	 5	Juliol	-	 Comissió	Política	d’Habitatge
	 	 	 Trobada	amb	Terrassa	per	la	Independència	–	ANC
•	 6	Juliol	-	 Comissió	Informativa	Societats	Municipals
   Reunió Treball Residus
	 	 	 Festa	Major	–	Focs	+	Rom	Cremat

JULIOL
•	 7	Juliol	-	 Comissió	Informativa	Transparència
   Consell Municipal d’Esports
	 	 	 Graduació	UPC	curs	“Tecnologia	i	Societat”	per	majors	55	anys
	 	 	 Consell	Municipal	Districte	4
•	 8	Juliol	-	 Roda	de	Premsa	–	Incompliments	Plenaris	equip	de	govern
   Consell Administració S. M. Patrimoni
   Festa Major Sant Pere Nord
•	 9	Juliol	-	 Jornada	Formació	i	Debat	Grup	Municipal	–	Situació	de	l’Educació
   a Terrassa
	 	 	 Concert	Inaugural	Amics	de	l’Òpera	i	la	Sarsuela	–	Ateneu	Terrassenc
   Festa Major de Ca n’Anglada - Festa Major de La Cogullada
	 	 	 Associació	ALBA	–	Concert	en	benefici	de	l’apoderament	de	la	dona	a		

  Burkina Faso
•	 11	Juliol	-	 Reunió	 Comissió	 Política	 de	 Qualitat	 Democràtica	 –	 Pla	 d’Actuació	 de	

Mandat
  Comissió Informativa Territori i Sostenibilitat
  Recepeció Nens acollits a Terrassa a l’estiu de països en via de desenvolupament
  Comissió Política de Mobilitat
  Reunió grup Municipal
•	 12	Juliol	-	 Reunió	treball	Creació	Consell	Municipal	de	la	Infància
	 	 Reunió	Treball	amb	Alcalde	–	Pacte	per	la	defensa	de	la	gestió	directa	del	

Servei d’abastament d’aigua



  Comissió Informativa de Cultura i Innovació
  Consell Administració Foment de Terrassa
•	 13	Juliol	-	 Taula	de	l’Aigua
  Comissió Informativa Desenvolupament Econòmic
  Reunió Treball amb àrea jurídica Habitatge
  Reunió Informativa Consorci Sanitari de Terrassa
  Taula de l’Anella Verda
  Sopar Agraïment entitats col·laboradores Festa Major.
•	 14	Juliol	-	 Comissió	Informativa	Drets	Socials
  Reunió Seguiment Desenvolupament Reglament d’Igualtat
  Comissió Informativa Serveis generals
  Consell Administració Eco-Equip
  Reunió extraordinària Consell Municipal de Salut
  Consell Municipal Districte 1
•	 15	Juliol	-	 Minut	de	silenci	Institucional	–	Condemna	atemptat	Niça
   Comissió especial de comptes
   Festa Major Can Parellada
	 		 Primer	aniversari	Arllibres	–	Homenatge	voluntaris
	 		 Festa	Major	Xúquer	-	Festa	Major	Can	Gonteres
•	 18	Juliol	-	 Junta	de	Portaveus
	 		 Consell	Municipal	Districte	5
   Reunió grup Municipal Prèvia Plenari
•	 19	juliol	-	 Reunió	de	treball	ERC	–	Casa	del	Poble
   Reunió de treball àrea Medi Ambient
   Comissió Participació desenvolupament Protocol de dol feminicidis
   Assemblea JERC
•	 20	Juliol	-	Roda	de	Premsa	ERC-MES,	PSC,	TeC,	CUP	–	Pacte	

defensa gestió directa Servei d’abastament d’aigua
   Sopar Final de Curs ERC
•	 21	Juliol	-	 Ajuntament	en	Ple
•	 22	Juliol	-		Comissió	Tècnica	 	Alternatives	de	gestió	del	Servei	

Públic	d’abastament	d’aigua	–	Presentació	estudi	ju-
rídic

	 		 Programa	 El	 Submarí	 Ràdio	 Terrassa	 –	 Participació	
programa final de temporada

	 		 Acte		Ressons	de	la	darrera	Carlinada	–	Colla	dels	Federins
•	 23	Juliol	-	 Festa	Major	Can	Palet
	 		 Recreació	assalt	Carlí	–	Colla	dels	Federins
   Festa LgTB Terrassa
•	 25	Juliol	-	 Reunió	Grup	Municipal	
	 		 Trobada	ERC	Comarcal	–	Diagnosi	carreteres	del	Vallès	Occidental
•	 26	Juliol	-	 Consell	Administració	SM	Habitatge
   Consell editorial Alternatives de gestió del Servei Públic d’abastament 

d’aigua
•	 27	Juliol	-	 Trobada	amb	escola	Cultura	Pràctica
•	 28	Juliol	-	 Comissió	Informativa	Extraordinària	–	PECT	(Pla	d’Especialització	Com-

petitiva de Terrassa)
•	 29	Juliol	-	 Festa	Major	Can	Palet
•	 31	Juliol	-	 Terrassa	FC	–	Primer	Partit	de	la	temporada	(Copa	Catalunya)



L’últim Ple del curs polític a Terrassa marca el compromís del consistori per la futura 
gestió directa de l’aigua. ERC-MES obre el camí per altres decisions de futur, respecte 
a l’educació i la qualitat democràtica.

20 regidors de 27 aproven al ple de juliol comprometre’s amb assolir un model directe 
de gestió de l’aigua a Terrassa. Una àmplia majoria que vol reivindicar un servei públic 
bàsic per a la ciutadania. Amb la presència dels membres de la Taula de l’Aigua a la 
sessió plenària, ERC-MES i la resta de partits d’esquerres van defensar la voluntat de 
liderar	des	del	consistori	el	procés	de	fi	de	la	concessió	després	de	75	anys,	deixant	
d’anar a remolc d’una empresa concessionària.

El posicionament marca un abans i un després en les tasques per definir el model de 
futur	després	de	75	anys	de	concessió	i	deixa	clara	una	línia	d’acció	on	des	d’una	ma-
joria dins el consistori s’aposta pel model de gestió pública com la millor opció de futur.

Un altre tema de fort impacte per la ciutat al ple va ser l’aprovació per unanimitat de 
la proposta d’ERC-MES per analitzar nous paràmetres sobre les causes de la segrega-
ció escolar a Terrassa i començar a treballar sobre les dades per trobar solucions de 
futur. Una iniciativa que permetrà posar al centre del debat polític un dels problemes 
més complexos i delicats que té la ciutat i on ens hem d’esforçar entre tots per definir 
quines decisions, projectes i planificació poden redreçar un tema clau pel futur de la 
ciutat.

També per unanimitat es va aprovar l’acord proposat per ERC-MES per millorar la 
qualitat democràtica a l’Ajuntament. En altres paraules, una proposta que obligarà el 
govern municipal a explicar sempre com i quan s’executaran les propostes aprovades 
dins el ple municipal. La proposta, a més, defineix per primera vegada el compromís de 
tots els grups per començar la revisió del Reglament orgànic Municipal, un document 
clau per la governança i la participació dins la ciutat.

Finalment, tot i haver passat força desapercebuda, des d’ERC-MES considerem una 
bona notícia la designació com a nou membre del consell de govern del Consorci Sa-
nitari	de	Terrassa	el	president	del	Comitè	d’empresa,	Xavier	Lleonart.	Un	professional	
que vàrem suggerir en el seu dia com una via per apoderar la veu dels treballadors en 
els òrgans de govern d’empreses i consorcis públics.

Ple ordinari 21 de juliol



Arrenca el curs polític a la ciutat i al País un cop més marcats per la mobilització ciuta-
dana a la marxa de torxes a la ciutat i per les manifestacions de la Diada arreu del País. 
A la política local es continua treballant en el futur model de gestió de l’aigua, mentre 
els problemes amb el servei d’autobusos a la ciutat reclamen requerir el govern mu-
nicipal posar-se les piles per resoldre també aquest servei. Des del grup municipal es 
treballa amb una proposta per una nova concepció d’ajudes per promocionar l’accés i 
ús comunitari al coneixement.

•	 2	Setembre	-	 Ple	extraordinari	PECT	(Pla	d’Especialització	Competitiva	de	Terrassa)
•	 3	Setembre	-	 Acte	suport	amb	malalties	minoritàries
  Acte ANC- TxI - denúncia emergència social
•	 4	Setembre	-	Gala	Inaugural	Festival	de	Circ
	 	 Concert	fets	4	de	Setembre
•	 5	Setembre	-	 Marxa	de	torxes
•	 6	Setembre	-	 Jornada	Inici	del	curs	escolar	2016-2017
•	 7	Setembre	-	 Taula	de	l’aigua
  Reunió grup Municipal
  Conferència Ajuntament 11 de Setembre
•	 8	Setembre	-	 14a	jornada	Formació	Professional
  Comissió Política Qualitat Democràtica - Pla d’Actuació municipal PAM
•	 10	Setembre	-	Festa	Major	Plaça	Catalunya	Escola	Industrial
•	 11	Setembre	-	Ofrena	Floral	Diada	Terrassa
  Mobilització 11 Setembre “A punt”
  Festa Major Plaça Catalunya Escola Industrial
•	 12	Setembre	-	Reunió	Grup	Municipal
•	 13	Setembre	-	Trobada	Consell	Comarcal,	cambres	Sabadell,	Terrassa
  Reunió amb Prodis grups Municipals
  TMESA - Reunió Comitè d’empresa
•	 14	Setembre	-	Comissió	Informativa	Societats	Municipals
  Reunió treball Comunicació
  Reunió grup Municipal 
•	 15	Setembre	-	Comissió	Informativa	Transparència
  Presentació nou mitjà comunicació - Món Terrassa
•	 16	Setembre	-	Trobada	amb	món	cultural
  Inauguració escultural La Bicicleta

SETEMBRE
•	 17	Setembre	-	Diada	sardanista	ASERT
	 	 		 Festa	Aniversari	BCT	Xarxa
    Inauguració temporada dansa BBVA
•	 18	Setembre	-	Pedalada	setmana	de	la	Mobilitat
    Castellers - Diada Emili Miró
    Festa Major Pere Parres
•	 19	Setembre	-	Comissió	desplegament	reglament	igualtat
    Comissió Informativa Territori
    Executiva local ERC Terrassa
•	 20	Setembre	-	Comissió	Informativa	Cultura
    Reunió ERC-MES AA.VV. Sant Pere Nord
    Executiva comarcal ERC



•	 21	Setembre	-	 Comissió	8	de	març
    Trobada partits amb Taula de l’Aigua
    Comissió Informativa Desenvolupament econòmic 
   Comissió de treball Nou Reglament Consell Benestar Social
   Dia Internacional de la Pau
•	 22	Setembre	-	 Comissió	Informativa	Drets	Socials
   Comissió Informativa Serveis generals
   Reunió grup Municipal 
   Comissió ciutadana seguiment PAM
•	 23	Setembre	-	 Dinar	càrrecs	electes	comarcal
   Acte CC.oo record La Massacre d’Atocha
•	 24	Setembre	-	 Terrasoc	-	Fira	d’Alimentació	ecològica	i	de	proximitat
	 	 	 Acte	54è	aniversari	Riuades	a	Terrassa
•	 26	Setembre	-	 Junta	de	Portaveus
   Reunió Preparació Ple grup Municipal
•	 28	Setembre	-	 Jornada	Tècnica	projecció	de	la	ciutat
   Entrevista premsa - Malarrassa
•	 29	Setembre	-	 Ajuntament	en	Ple	
   Juntes generals Societats Municipals 
•	 30	Setembre	-	 Dia	Internacional	persones	grans	-	Presentació	Plataforma

L’aigua torna a ser el tema estrella al Ple de setembre. Un pur tràmit, l’acord definitiu 
per començar l’expedient de reversió del Servei d’aigua per part de Mina i l’aprovació 
de la pròrroga forçosa per garantir-ne la continuïtat mentre no se soluciona la gestió 
futura, torna a donar espai pel debat dins el Ple. El posicionament d’importants actors 
i grups d’interès de la ciutat a favor de Mina en la prèvia al plenari ja feien preveure 
que això succeiria. L’entesa de la majoria del ple assolida al juliol per defensar un 
model futur de gestió directa, però, va quedar en un segon pla davant les diferències 
palpables dins el govern sociovergent en aquest àmbit, així com les divergències dins 
el mateix partit socialista. 

Més enllà dels titulars a premsa on les crítiques de l’alcalde a l’exalcalde Manel Royes 
per defensar interessos privats, el ple de setembre va servir per superar un nou trà-
mit	i,	com	va	dir	el	regidor	d’ERC-MES,	Carles	Caballero:	“El que defensem més enllà 
del model de gestió futura, és la sobirania d’aquest ple i això és inqüestionable”. En 
definitiva,	la	importància	rau	en	el	fet	que	4	grups	municipals,	entre	ells	el	nostre,	han	
assumit la responsabilitat com a representants de la ciutadania d’estudiar, treballar i 
compartir amb la ciutadania un procés complex per assegurar una gestió futura efi-
cient, directa i municipal del servei de l’aigua.

Una entesa que ara, malgrat els problemes existents amb el servei municipal 
d’autobusos, també s’haurà d’intentar assolir en les decisions sobre la futura gestió 
d’aquest servei. La inevitable entesa amb el govern per aprovar una pròrroga d’un 
any, en aquest cas per motius supramunicipals, no pot amagar que l’executiu local ha 
llençat missatges contradictoris sobre el model de gestió pel qual es vol apostar. Motiu 
pel qual, des d’ERC-MES es va advertir al govern que ara toca treballar dins la comis-
sió tècnica per definir quin model de futur convé a la ciutat i fer-ho en els pròxims 12 
mesos que ens acabem de donar de marge.

Temes de ciutat que ens veiem obligats a anar allargant, mentre altres projectes de 
futur a la ciutat no neixen i es desenvolupen com seria desitjable.

Per sort, al ple de setembre des d’ERC-MES s’aconsegueix introduir i aprovar una 
nova línia d’acció per anar construint la nostra visió de ciutat. La proposta d’Accés i ús 
comunitari al coneixement ha estat aprovada per àmplia majoria i permetrà desenvo-
lupar projectes i construir un espai de promoció i innovació de la cultura del bé comú.

Ple ordinari del 29 de setembre



En una ciutat on la universitat forma a futurs cracs de la 
tecnologia, on les entitats i el món associatiu sempre s’han 
mostrat actius davant la societat, obrir noves línies de sub-
vencions per a projectes de maquinari lliure, infraestructu-
res comunitàries d’accés a Internet o iniciatives de socialit-
zació de llibres és gairebé una obligació municipal. Invertir 
en aquelles idees i projectes que puguin obrir el coneixe-
ment a tota la ciutat, començant pels llocs més difícils, és 
invertir en futur i èxit per tota la comunitat.
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Arriba octubre i toca posar-se les piles amb les ordenances Fiscals. Malgrat haver 
desenvolupat la proposta d’ERC-MES per realitzar taules de bonificació més progres-
sives i de més ampli abast, el govern planteja un cop més una proposta continuista, 
amb una pujada lineal de tots els tributs locals. Es torna a treballar les propostes per 
ordenances i plantejament de pressupostos en una jornada oberta amb tot el grup 
municipal ampliat. Una tasca en paral·lel a altres temes de ciutat. Així es continua 
treballant en l’anàlisi de l’educació a la ciutat, forcem des d’ERC-MES un consell ex-
traordinari de seguretat per diversos incidents a la ciutat i continuem implicats, entre 
altres temes, en el desplegament del Reglament d’igualtat o els problemes de repre-
sentativitat de l’executiu municipal al Consorci Sanitari de Terrassa. 

•		2	Octubre	-	 Fira	del	Dibuix
  Recepció Institucional president Extremadura
•		3	Octubre	-	 Reunió	negociació	pressupost	i	Ordenances	Fiscals
  Dinar de treball grup municipal
  Entrevista amb entitats
•		4	Octubre	-	 Reunió	Sectorial	de	Salut
  Acte Europa a Debat
•		5	Octubre	-	 Trobada	amb	PDCAT	
  Reunió paradistes Mercat Independència
  Dia Mundial Paràlisi cerebral - Acte Institucional
•		6	Octubre	-	 3ª	Reunió	consell	editorial	-	Debat	de	l’aigua
  Debat Canal Terrassa 
	 	 Acte	25	aniversari	polítiques	de	gènere
  CN Terrassa - Acte Millors esportistes + homenatge socis
•		7	Octubre	-	 Trobada	amb	ciutadans
	 	 Commemoració	40	anys	Marxa	de	la	Llibertat
  Sopar solidari AVAN
  Inauguració temporada estable Nova Jazz Cava
•		8	Octubre	-	 JERC	-	Visita	guiada	per	la	Terrassa	de	la	Revolució	i	la	Guerra	Civil
  Festa Major de les Fonts - Inauguració Font casal gent gran
  Primer aniversari So-m Maurina
•		9	Octubre	-	 Festa	Major	de	les	Fontes	-	Fira	Artesana
  Joventut Esportiva Terrassa - Presentació equips + Copa Catalunya

•		10	Octubre	-	 Comissió	Informativa	Serveis	Generals	extraordinària	
   Consell Consultiu Mitjans Comunicació - Sorteig entitats participants
   Executiva oberta ERC
•		11	Octubre	-		 Comissió	Informativa	Societats	Municipals	
   Atenció peticions ciutadanes
•		12	Octubre	-		 Òmnium	Cultural	-	Vermut	“Vine	a	no	celebrar	el	12	d’octubre”
•		13	Octubre	-		 Reunió	amb	CC.OO.	-	Estudi	Serveis	Socials	Ajuntament
   Comissió Informativa Transparència
   Presentació Setmana Catalana a la Fira de Turisme del sud-est asiàtic
   Reunió grup Municipal 
•		14	Octubre	-		 Roda	de	premsa	Ordenances	Fiscals	i	Pressupostos
   Reunió amb Qualitat democràtica - ordenança Subvencions
   Sessió formació ERC - La República que farem
   Reunió amb Terrassencs Disminuïts Físics Associats, Prou Barreres
   Inauguració exposició El Sindicat Agrícola o Celler Cooperatiu
   Presentació Hockey Terrassa - Equips de divisió d’honor
   Sisè aniversari del Consell Interreligiós de Terrassa
•		15	Octubre	-		 Jornada	de	treball	Grup	Municipal	Ampliat	-	Ordenances	Fiscals	i		
   Pressupostos
   Acte d’homenatge a Lluís Companys
•		16	Octubre	-		 Concurs	de	Ratafia	de	la	colla	dels	Federins
   Acte benèfic Fundació Vicente Ferrer
•		17	Octubre:	 	 Viatge	Minyons	a	la	Fira	Turisme	Singapur

OCTUBRE



   Consorci TDT - Comptes
   Comissió Informativa de Territori
   Comissió de seguiment PAM
	 	 	 Consell	Municipal	de	Districte	4	
   Reunió Sectorial educació
•		18	Octubre	-		 Comissió	Informativa	Cultura
•		19	Octubre	-		 Formació	pressupostos	amb	perspectiva	de	gènere
   Comissió permanent del Consell M. Solidaritat
   Dinar Pere Aragonès, Secretari d’Economia generalitat, amb
   representants locals
   Reunió Comissió tècnica d’estudi de les formes de gestió
   Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic.
   Dia Contra el Càncer de Mama.
•		20	Octubre	-	 Jornada	Ecoforum	‘16
   Comissió Informativa Drets Socials
   Comissió Reglament d’Igualtat - Formació LgTBIQ
   Consell Municipal de Seguretat Ciutadana - Extraordinari
   Comissió Informativa Serveis generals
   Reunió grup Municipal Consell Municipal Districte 2
•		21	Octubre	-		 AVAN	-	Visita	centre
	 	 	 Trobada	amb	Xavier	Lleonart,	representant	Ajuntament	al	CST
   Jornada Aigua
   Actes oncolliga càncer de mama
•		22	Octubre	-	 Marató	Donació	de	sang
•		23	Octubre	-	 Cursa	de	les	dones
	 	 	 Sopes	del	Món	(Xa	edició)	AA.VV.	Torressana
•		24	Octubre	-	 Reunió	Treball	Ordenances	Fiscals
   Junta de Portaveus
   Consell Municipal per la Igualtat
   Medalla d’Honor Ciutat - Àngels Poch
   Reunió grup Municipal prèvia Ple
•		25	Octubre	-	 Roda	de	Premsa	Ordenances	Fiscals	(ERC-MES,	TeC,	CUP)
   Comissió Informativa Serveis generals 
   Consell Municipal de Districte I
   Comissió Cultura Popular 
   Reunió amb president Mesquita Terrassa
   Sopar de treball 



Tot i la presència de temes de gran importància per a la ciutat, el Ple ordinari del mes 
d’octubre està marcat per una certa contenció dins l’activitat política d’un Ajuntament 
a punt de debatre les ordenances Fiscals i amb la vista posada en l’elaboració dels 
pressupostos per a l’any vinent.

Tot i així, el debat polític va donar peu a algunes reflexions interessants, sobretot si 
es pren com a referència la frase del tinent d’alcalde de Serveis generals i govern 
obert, Alfredo Vega, quan al ser qüestionat per una transferència de crèdit de gairebé 
900.000	euros	al	pressupost	del	2016	va	justificar-se	afirmant	“El	pressupost,	com	diu	
el seu nom, pressuposa”.

I és que, tot i que una transferència de crèdit normalment esdevé un tràmit de gestió 
per portar partides no utilitzades cap a altres finalitats, fer-la a dos mesos per finalitzar 
l’any denota un tarannà de l’actual govern municipal a l’hora de gestionar els diners 
públics que des de l’oposició hem volgut posar en relleu.

Com va explicar al Ple el portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, el govern no només pres-
suposa sinó que repeteix un tarannà continuista on, més enllà de les partides que 
hagi marcat als comptes anuals, la seva aplicació acaba allunyant-se del presentat 
inicialment. Al final, transferir a les acaballes d’any diners cap aquelles partides on són 
necessaris obliga a utilitzar aquests diners. I si no s’utilitzen, s’acaben emprant per 
pagar deute perquè l’estat hi obliga. Així que diners que s’haguessin pogut pressu-
postar millor per polítiques necessàries per a la ciutat poden acabar veient-se limitats 
en la seva aplicació. Com resumia Isaac Albert i amb la vista en la negociació per l’any 
vinent:	“Tot	i	que	el	pressupost	pressuposa,	com	menys	coses	pressuposi	millor”.

I és que aquesta manca de previsió a l’hora de definir els comp-
tes, també porta al debat al Ple l’aprovació 
d’inversions “urgents” per al servei 
d’autobusos municipals TMESA quan, 
en realitat, eren perfectament previsi-
bles.

Advertències al govern municipal per re-
clamar un projecte de pressupostos molt 
més treballat políticament dins un ple on 
la resta d’iniciatives han obtingut, en gene-
ral, un ampli consens.

Ple ordinari 27 d’octubre•		27	Octubre	-	 Ajuntament	en	ple	
   Foto calendari Fundació Raquel Cirera
•		28	Octubre	-	 Leitat-	Jornada	de	la	Innovació	a	Catalunya
   Ple extraordinari ordenances Fiscals 



Així,	des	del	grup	municipal	d’ERC-MES,	s’ha	aconseguit	aprovar	les	5	iniciatives	pre-
sentades al plenari. Es podria destacar la bona acollida que ha tingut l’Acord per recu-
perar la memòria històrica de la guerra Civil a la ciutat senyalitzant i donant a conèixer 
els espais marcats pel conflicte a Terrassa. Tot i així, l’èxit més remarcable ha estat 
la resposta unànime de tots els partits per reclamar la construcció de la Residència i 
Centre de dia de Sant Pere Nord, un projecte necessari no només per la ciutat (amb 
una mancança evident de places de residència pública) sinó també pel territori.

També amb la voluntat de reivindicar la veu política de la nostra ciutat al conjunt del 
País, s’ha aconseguit el suport de l’Ajuntament al Referèndum i al Procés constituent i 
una crida a l’aprovació dins la llei electoral del vot als 16 anys.

Ple extraordinari ordenances
28 d’octubre
El text de les ordenances Fiscals de Terrassa per al 2017 supera la seva aprovació 
inicial en Ple extraordinari sense estridències, fruit d’una negociació intensa fins al 
darrer moment i on ERC-MES, junt amb la resta d’oposició d’esquerres, ha aconseguit 
introduir totes les seves demandes de modificació.

Una	sessió	plenària	plàcida	fruit,	d’altra	banda,	d’un	fet	històric:	Per	primer	cop	el	go-

vern municipal va haver de retirar el projecte d’ordenances per negociar-ne els detalls 
i també, per primera vegada, es va presentar en Ple sense esmenes de cap grup.

Com va explicar en plenari el portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, es partia d’un plante-
jament inicial amb un bon treball tècnic però amb les mancances recurrents de l’equip 
de	govern:	continuisme,	una	pujada	lineal	no	justificada	i	sense	relat	polític.	Un	pro-
jecte que el govern va intentar tirar endavant sense mullar-se massa fins que, a una 
setmana del Ple, el posicionament comú d’ERC-MES, TeC i la CUP va obligar-lo a obrir-
se a una negociació en profunditat. El resultat, com resumia el portaveu d’ERC-MES, 
s’allunyava	de	l’intent	de	cobrir	el	tràmit	per	pensar	a	construir	ciutat	entre	tots:	“No	
es tracta de dir als terrassencs el que hauran de pagar, sinó d’assegurar-nos que el 
que	paguen	és	just:	just	per	qui	són,	just	pel	que	tenen,	just	pels	serveis	que	reben	i	
sobretot just per com s’inverteixen i es redistribueixen aquests diners”.

En aquest sentit, totes les propostes incorporades per l’oposició d’esquerres van estar 
plenament justificades, mentre el debat més superficial es portava des de l’oposició de 
dretes de Ciudadanos i el Partit Popular.

Tot i que aquests dos partits no varen presentar cap tipus d’esmena al text varen ex-
pressar la seva oposició a qualsevol pujada d’impostos o taxes. Un discurs populista 
que des d’ERC-MES, Isaac Albert, va advertir al govern que es podria haver evitat en 
bona mesura si s’hagués respost a la demanda històrica de debatre en la mateixa ses-
sió ordenances i pressupostos, justificant els ingressos que es volen obtenir amb les 
polítiques a les quals es volen aplicar.

No obstant això, fins i tot Ciudadanos i PP van acceptar que el treball realitzat a ins-
tàncies d’ERC-MES en els canvis en les taules de bonificacions 
per raó de renda per fer-les més pro-
gressives i abastar més població 
eren un avenç important.



Superat el primer tràmit de les ordenances Fiscals amb les incorporacions d’ERC-
MES, comencen les negociacions pels pressupostos mentre s’inicien els treballs 
d’altres temes pendents prioritaris pel grup municipal. La Comissió Política de Qualitat 
Democràtica comença a treballar la nova ordenança de subvencions amb les modi-
ficacions proposades per ERC-MES per assegurar-ne un major control i retorn social 
d’aquestes. També arran d’una proposta del grup municipal, la Comissió de seguiment 
del Pla Local d’Inclusió Social torna a engegar. Continua la tasca de contacte directe 
amb ciutadania i entitats i es participa activament un any més en el dia contra la vio-
lència contra les dones. 

•	 1	Novembre	-	 Tot	Sants
  Presentació Conjunta CP San Cristobal, UFB Jabac, Terrassa, Valles  

 FC, EF Manu Lanzarote
•	 2	Novembre	-	 Visita	AVAN
  Comissió Política Qualitat democràtica
  Presentació Tardor de caça i bolets
  Consell municipal Districte 2
•	 3	Novembre	-	 Debat	Canal	Terrassa	
  Comissió Seguiment PLIS
  Reunió grup Municipal 
•	 4	Novembre	-	 Jornada	Valors	i	lideratge	(E.	Evangèlica)
•	 5	Novembre	-	 Jornada	ERC	-	La	Fiscalitat	a	la	República	Catalana
•	 6	Novembre	-	 Castellers	-	XXXVII	Diada	de	la	Colla
  Terrassa FC vs CE Jupiter
•	 8	Novembre	-	 AUREN	-	Presentació	treballs	nou	model	organitzatiu	ajuntament
•	 9	Novembre	-	 Comissió	Política	Qualitat	Democràtica	-	Nou	model	de	subvencions
	 	 Xerrada	sobre	la	Llei	de	Comerç	(Seu	Nacional)
  Comissió I. Societats Municipals 
•	 12	Novembre	-	Sessió	informativa	Obres	Plaça	Maurina
•	 14	Novembre	-	Consell	Administració	SM	Comunicació
  Comissió I. Territori i Sostenibilitat
  Dia Mundial Diabetis (Il·luminació façana)
•	 15	Novembre	-	Comissió	permanent	FP
  Comissió Informativa Cultura

NOVEMBRE
  Presentació llibre “Les ciutats invisibles”
  Taula Persones Refugiades
•	 16	Novembre	-	Reunió	amb	govern	-	negociació	pressupostos	
  Comissió Informativa Desenvolupament Econòmic
•	 17	Novembre	-	Comissió	Informativa	Drets	Socials
  Comissió Informativa Serveis generals
  Reunió grup Municipal 
  Medalla Ciutat a l’Esperit Esportiu - Esportistes JJ.oo. Rio
•	 18	Novembre	-	Jornada	“La	violència	masclista	en	l’àmbit	laboral”
  Reunió constitució Comitè impuls i seguiment nou model
  organitzatiu Ajuntament
  Consell administració Patrimoni Municipal de Terrassa SL
  Sopar oncolliga
•	 20	Novembre	-	Mostra	VOC	Omnium	Cultural
  Minyons Diada de la Colla
•	 21	Novembre	-	Reunió	acord	junta	de	portaveus	Partits	nacionalistes
  Roda de premsa Proposta ERC-MES Parets Mitgeres
  Entrevista premsa - Isaac Albert
  Junta de Portaveus
  Concert de Santa Cecília
  Reunió de grup Municipal prèvia Ple
•	 22	Novembre	-	Consell	de	la	Formació	Professional
	 	 Xerrada	llibre	“El	amor	no	duele”	de	Montserrat	Barderi
	 	 (actes	25N	-	organitza	Esquerres	de	Terrassa)
  Exposició Espais Recobrats - Nous usos del patrimoni industrial
•	 23	Novembre	-	Consell	d’Administració	d’ECo-equip
•	 24	Novembre	-	Ajuntament	en	Ple
•	 25	Novembre	-	Reunió	resultats	i	propostes	per	la	definició	del	nou	model	organitzatiu
  Dia contra la violència contra les dones - Concentracions
  12è concert PRoDIS
•	 28	Novembre	-	Reunió	grups	municipals	informe	síndic	de	greuges	sobre	Segregació	
  Comissió Política d’habitatge
  Comissió I. Territori Extraordinària Aigua
  Reunió oficines liquidadores - Agència Tributària de Catalunya Seu  

 Nacional)



  Reunió final concessió Mina ajuntaments afectats
•	 29	Novembre	-	Reunió	esmenes	Reglament	Consell	de	la	Cultura
  Consell M. Habitatge
  Reunió amb Departament Benestar generalitat 
•	 30	Novembre	-	Consell	Administració	Serveis	Funeraris	de	Terrassa
  Consell Municipal de Salut
  Conferència Dia internacional ciutat educadora “Ciutat, educació i  

 bon govern” 
  Sectorial ERC-MES Educació
  Il·luminació façana Ajuntament vs. pena de mort

Ple ordinari del 24 de novembre
Després de mesos de treball, el el ple de novembre ha aprovat inicialment la revisió de 
l’ordenança de subvencions proposada per ERC-Mes i la nova ordenança de Trans-
parència, impulsada per la Comissió especial que el nostre grup va propiciar crear 
amb la resta d’oposició d’esquerres a l’inici de legislatura. Dues fites importants on la 
complexitat del plenari terrassenc ha demostrat que, malgrat les diferències, podem 
tirar endavant canvis importants per la ciutat des de l’oposició i trobar punts d’entesa 
amb el govern.

L’aprovació per unanimitat de la proposta d’ERC-MES per a la millora del paisatge 
urbà a través d’intervencions artístiques en les parets mitgeres també és una bona 
mostra que un bon projecte i la política en positiu poden acabar reportant resultats 
pràctics. Una iniciativa on tots els grups van compartir que una obra artística en una 
paret lateral  estratègicament escollida pot donar llum a un espai de la ciutat, revalo-
rar-lo i millorar el sentiment de veïnatge.

Punts d’entesa d’una sessió plenària on, d’altra banda, el debat polític es va tensar des-
mesuradament en àmbits on en principi tots els grups, amb els seus matisos, estaven 
d’acord. Aquest va ser el cas de la Sanitat i la necessitat d’abordar i treballar des de 
l’àmbit municipal l’estat de les llistes d’espera als centres hospitalaris de la ciutat per 
tal que compleixin els terminis de garantia i referència pels pacients, cosa que actual-
ment no està passant.

La plataforma per la Sanitat pública de Terrassa va intervenir al Ple per denunciar 
aquesta situació reivindicant un cas particular. Des del debat polític, però, el tema 
s’havia d’extrapolar pel conjunt de la població. Segons el portaveu Isaac Albert, 
des d’ERC-MES “Estem aquí convençuts que podem 
canviar les coses; no és fàcil, però te-
nim el convenciment de fer-ho. Hem 
de saber, però, que la política, que 
l’acció política, no està al servei dels 
interessos individuals dels ciutadans, 
sinó dels col·lectius”. En aquest sentit, 
va explicar que quan es prenen deci-
sions des de la política cal tenir present 
la necessitat de gestionar i transformar 
la realitat des de l’anàlisi de les deman-



des ciutadanes, però també des d’una correcta interpretació i gestió de 
les necessitats. Hem de saber que la majoria de vegades les necessitats 
no són explícites, i en una alta proporció la satisfacció de les mateixes 
comporta prendre decisions que no són percebudes com a desitjables 
per	a	determinats	segments	socials.	Dit	d’una	altra	manera:	l’interès	ge-
neral, gairebé per definició, no coincideix amb l’interès particular. Si tre-
ballem per la cohesió, per la inclusió social, pel benestar i la convivència, 
cal no perdre de vista aquest fenomen. 

La discussió, però, en certs moments va estar més centrada en el retret 
polític o, en el cas del govern municipal, en l’excusa per la seva poca 
capacitat d’incidència per revertir la situació. En el cas d’ERC-MES, Isa-
ac Albert, va remarcar el canvi de rumb de la Conselleria de Sanitat 
des de l’entrada del conseller Toni Comín, apuntant cap a una finestra 
d’oportunitat on, el govern municipal, també hauria de fer la seva feina. 
En aquest sentit, el portaveu d’ERC-MES va recordar que l’Ajuntament té 
la capacitat de control de la situació a Terrassa i atenció dels casos més 
necessitats per alertar al Departament. També va apuntar a la necessitat 
de dotar de més transparència i control els serveis concertats a Mútua de 

Terrassa per tal que aquests cobreixin els criteris de bona praxi, temps i 
atenció	adequats	per	una	entitat	que	atén	a	prop	d’un	60%	de	la	població	
de la ciutat.

Quant a altres temes destacats del Ple com habitatge, pobresa energètica 
o, fins i tot, violència de gènere, els resultats de les votacions (majoritària-
ment en positiu) no van amagar el gust agredolç d’un debat que ha de 
portar a reflexió. I és que, si el dia abans del Dia Mundial contra la violència 
contra les dones el ple de Terrassa ha d’aprovar tres acords diferents en 
aquest àmbit perquè els grups municipals no han trobat el punt d’entesa 
tot i els nexes de proximitat per un text compartit, podem tenir un pro-
blema.

Estem a punt d’arribar a l’equador de la legislatura, s’ha d’exigir a un go-
vern sense projecte per poder fer avançar la ciutat. Però si fem de la tensió 
norma, les solucions no arribaran a la ciutat.



El primer dia del mes se celebra un Ple extraordinari per fer l’aprovació definitiva dels 
béns del servei públic d’abastament d’aigua que han de revertir a l’Ajuntament en 
finalitzar la concessió. Punt d’entesa amb el PSC que distarà d’un mes on les negocia-
cions per pressupostos no sempre seran fàcils i on, sobretot, esclata la polèmica per 
les mancances i les irregularitats detectades en el procés d’elecció de la sindicatura de 
greuges municipal. Des de la presidència de la Comissió Informativa de Transparència, 
ERC-MES impulsa una trobada extraordinària per abordar el tema i assumir respon-
sabilitats mentre l’executiu intenta evitar el debat. El sopar de Nadal d’Esquerra i el 
Terrassenc de l’any per Carles Llongueras donen el contrapunt a un mes més convuls 
del que es podia preveure. 

•	 1	Desembre	-	 Ple	extraordinari	Aigua
	 	 Trobada	diputats/des	ERC	de	les	4	diputacions
  Comissió Política de Qualitat Democràtica - Pla Estratègic de Sub-

vencions
  Debat Canal Terrassa 
  Dia Mundial de la SIDA 
  Presentació Informe Segregació Síndic (MUCE)
  Presentació Pla desenvolupament Industrial de Terrassa
•	 2	Desembre	-	 III	Jornada	Open	Goverment	Terrassa
  Debat Comerç Diari de Terrassa 
  Reunions de treball pressupost 2017 govern per àrees 
•	 3	Desembre	-	 Dia	Mundial	persones	amb	discapacitat
  Terrassencs de l’Any - Entre guardonats, Carles Llongueras
•	 5	Desembre	-	 Reunió	de	treball	pressupostos	Govern
  Debat Candidat Síndic de greuges
•	 6	Desembre	-	 Concentració	vs.	dia	constitució	(ERC-MES,	TeC,	CUP)
•	 7	Desembre	-	 Xerrada	 Isabel	Marqués	 -	 Experiència	 com	a	 Síndica	 (organitzada	

per ALBA)
•	 9	Desembre	-	 Pastorets	PRODIS
•	 10	Desembre	-	Oficiar	casament	ajuntament
•	 12	Desembre	-	Reunió	organització	interna
  Comissió I. Territori

DESEMBRE
  Reunió Revisió vots sindicatura
  Executiva ERC Terrassa
•	 13	Desembre	-	Minut	de	silenci	Atemptats	Istanbul	i	El	Caire
  Comissió I. Cultura
  Trobada ANC
  Medalla de la Ciutat - Pepe Marmol
  Sopar permanent Esquerra Republicana
•	 14	Desembre	-	Reunió	amb	govern	negociació	pressupost	2017	
	 	 Comissió	8	de	març
  Comissió Permanent Consell de Solidaritat
  Comissió Informativa Desenvolupament econòmic
  Taula Rodona sobre segregació escolar (MUCE)
	 	 Conferència	Cambra	de	Terrassa	-	Mina:	municipalització	o	remuni-

cipalització?
•	 15	Desembre	-	Comissió	I.	Drets	Socials
  Reunió propostes nou model organitzatiu ajuntament
  Comissió I. extraordinària Transparència - Eleccions Síndica
  Comissió I. Serveis generals
  Acte ANC suport a Carme Forcadell



  Comissió Ciutadana Carta europea de drets humans a la ciutat
  Acte ANC - La futura hisenda catalana (amb Lluis Salvadó)
  Sopar Nadal Esquerra Terrassa 
•	 16	Desembre	-	Junta	de	portaveus
•	 17	Desembre	-	Cursa	solidària	Institut	Egara
•	 18	Desembre	-	PRODIS	-	Protagonistes	nosaltres
  Inauguració placeta Blas Buendía
  Partit Terrassa FC -. Recollida joguines
•	 19	Desembre	-	Roda	de	premsa	pressupostos
  Comissió Política Qualitat Democràtica - Comissió seguiment PAM 

2017
  Consell Municipal de Medi Ambient
  Reunió grup Municipal prèvia Ple
•	 20	Desembre	-	Xerrada	política	amb	alumnes	Institut	Torre	del	Palau
  Consell editorial Aigua
  Comissió I. Serveis generals
  Entrega beques d’estudi secundària per projectes educatius
  Taula de Residus
   Consell municipal de districte 1
•	 21	Desembre	-	Ajuntament	en	Ple
•	 22	Desembre	-	Reunió	Grup	Municipal
  Consell de Solidaritat i Cooperació
•	 26	Desembre	-	Arribada	del	Patge	Xiu-xiu
•	 31	Desembre	-	Torneig	de	Reis	“Ciutat	de	Terrassa”
  L’Home dels Nassos



En un altre àmbit molt diferent, en el 
ple de desembre també es va fer una 
crida a les responsabilitats del govern 
amb la proposta conjunta d’ERC-MES, 
TeC, CUP i C’s per definir un protocol 
de coordinació i rendició de comptes 
dels representants de l’Ajuntament 
al Consorci Sanitari de Terrassa. La 
iniciativa, absolutament necessària segons 
l’oposició, es va desenvolupar després de constatar que l’absència de 
l’Alcalde a vàries de les reunions al Consell de govern del CST (combinada amb la 
manca de coneixement previ de les regidores representants de la Fundació Sant Llàt-
zer) va causar un posicionament confús del consistori quan s’està debatent temes 
claus de futur del Consorci Sanitari.

Finalment, dir que aquest ple prenadalenc va aconseguir mantenir en gran mesura en 
un debat tranquil gràcies a la retirada de l’ordre del dia del procés de nomenament 
de la sindicatura municipal de greuges, tal com el nostre grup havia demanat. Fins 
i tot l’aprovació definitiva de les ordenances Fiscals per l’any vinent va superar-se 
sense massa estirabots. L’abstenció d’ERC-MES, però, no va evitar que Isaac Albert 
recordés a l’equip de govern que “Ens trobem aprovant les ordenances quan encara 
estem negociant els pressupostos. Un debat conjunt és necessari per definir posicions 
i projecte de futur”.

Ple ordinari del 21 de desembre
L’eliminació de la prohibició del joc a l’espai públic al ple de Desembre a proposta 
d’ERC-MES obre la porta un cop més a recuperar la ciutat per la infància i l’adolescència. 

“Això no va només de pilotes”. Amb aquesta afirmació senzilla i contundent el por-
taveu d’ERC-MES, Isaac Albert, va voler explicar el fons de la proposta aprovada al 
ple de Terrassa per despenalitzar el joc al carrer. Els acords aprovats eliminaran de 
l’ordenança de convivència democràtica el fet de poder prohibir i sancionar el joc, 
com també obligaran  a substituir els cartells de “Prohibit jugar” per altres fórmules 
més pedagògiques. L’objectiu de la proposta, però, i així es va copsar al debat al ple 
d’aquest mes de Desembre, anava més enllà i permet tornar a posar en relleu la neces-
sitat de recuperar l’espai públic compartit per a la infància i l’adolescència.

Pràcticament tots els grups van coincidir amb la manca d’espais públics a la ciutat per 
a l’oci dels més joves. Isaac Albert, a més, va incidir en la necessitat de fer pedagogia i 
assumir el lideratge des de l’Ajuntament per plantejar a la ciutadania una reformulació 
de l’ús de places i carrers amb aquest objectiu. El portaveu d’ERC-MES va aprofitar per 
recordar a l’equip de govern que la proposta d’aquest grup per obrir els patis de les es-
coles aprovada per unanimitat a principis d’any ja atorgava una fórmula per encarar el 
problema i “Tot i ser conscients de les dificultats per desenvolupar aquests projectes, 
cal que el govern entomi aquests acords plenaris, els apliqui i els lideri”.



GENER

Comença el 2017 amb un mes de marcat contacte amb la ciutadania. En primer terme, 
per l’èxit de la Jornada “Els plans d’Inclusió Social una dècada després” organitzada 
pel grup municipal per enriquir el debat sobre inclusió a la ciutat. També un mes de 
trobades amb associacions de veïns, entitats i gremis per abordar temes tan diversos 
com equipaments o el canvi de gestió en el servei de l’aigua. S’aconsegueix incidir 
marcant línies d’acció i projecte dins els pressupostos, es treballa el pla local de joven-
tut amb les JERC i la sectorial d’educació continua treballant activament. Un mes de 
treball en positiu amb el contrapunt amarg de la mort del company, Joan Ullés. 

•	 4	Gener	-	 Reunió	amb	govern	negociació	pressupost	2017
•	 5	Gener	-	 Benvinguda	Reis	d’Orient	
  Recepció Reis d’orient a l’Ajuntament
•	 7	Gener	-	 Ateneu	Terrassenc	-	Concert	Any	Nou
•	 9	Gener	-	 Reunió	amb	alcaldia	sobre	servei	Aigua	
  Roda de premsa jornada PLIS
  Trobada amb món educatiu
	 	 Inici	actes	XXV	Aniversari	Jocs	Olímpics	‘92
•	 10	Gener	-	 Reunió	AA.VV	Sant	Pere	Nord	-	Proposta	d’acord	Parc	de	la	República
  Roda de premsa pressupostos ERC-MES TeC
  Sectorial Comerç, Turisme i Consum ERC
  Consells Municipals Districtes 2 i 3 - Pressupost 2017
•	 11	Gener	-	 Reunió	Parc	de	la	República
  Comissió I. Societats Municipals
  Reunió grup Municipal
	 	 Consells	Municipals	Districtes	1,4	-	Pressupost	2017
  Reunió amb Club de Basquet Sant Pere
•	 12	Gener	-	 Comissió	Política	tècnica	PLIS
  Inauguració Plaça Proletariat - Plaça escoles
  Comissió Informativa Transparència
	 	 Consells	Municipals	Districtes	5,6	-	Pressupost	2017
•	 13	Gener	-	 Comissió	extraordinària	Serveis	Generals	-	Pressupost	2017
  Presentació Mitja Marató Terrassa

•	 14	Gener	-	 Jornada	ERC-MEs	“Els	Plans	d’Inclusió	Social	una	dècada	després”
•	 16	Gener	-	 Reunió	amb	Escola	Crespinell
  Comissió Informativa Territori.
•	 17	Gener	-	 Comissió	Informativa	Cultura
  Reunió amb regidoria de seguretat - Pla director Policia Municipal
  Conferència ANC - TxI - Martí Estruch. La internacional·lització
  del procés d’Independència
•	 18	Gener	-	 Comissió	Informativa	Desenvolupament	econòmic	
  Reunió amb veïns AA.VV St. Pere Nord
  Reunió grup municipal Preple
•	 19	Gener	-	 Comissió	informativa	Drets	Socials
  Comissió informativa Serveis generals
  Trobada amb JERC - Pla local de joventut
  Ple Extraordinari Pressupostos
•	 20	Gener	-	Mor	Joan	Ullés
•	 21	Gener	-	 Xerrada	Comunitat	Atawasol	
•	 22	Gener	-	 Mitja	Marató	Terrassa
  Partit Carboners
•	 23	Gener	-	 Junta	de	Portaveus
•	 24	Gener	-	 Pacte	DASIG
  Dinar Cesc Poch
  Trobada amb regidors ERC-MES Tarragona



  Trobada amb CN Terrassa 
  Inauguració exposició “El Teatre Independent de Terrassa - Companyia  
  El globus”
  Inauguració exposició MNACTEC Leonardo Da Vinci
•	 25	Gener	-	 Entrevista	per	tesi	doctoral	municipalització	aigua	
  Reunió grup Municipal
•	 26	Gener	-	 Ajuntament	en	Ple
  Commemoració víctimes de l’Holocaust
•	 27	Gener	-	 Comissió	Política	de	Mobilitat
  Presentació Anuari de Terrassa (F. Busquets)
•	 29	Gener	-	 Terrassa	FC	-	CE	Granollers
  Presentació Campanya Casa Nostra - Casa Vostra
•	 30	Gener	-	Reunió	amb	CECOT	Gremis	
  Reunió de treball sobre procés revisió Cadastral
•	 31	Gener	-	 Enterrament	Jaume	Canyameres
  Taula de l’Aigua - organització Manifestació aigua i redacció manifest



El grup municipal d’ERC-MES s’absté en la votació del pressupost 2017 reclamant al 
govern el desenvolupament de les idees aportades als comptes municipals.

El portaveu del grup municipal d’ERC-MES, Isaac Albert, va aprofitar la seva interven-
ció al Ple extraordinari per debatre el pressupost 2017 per advertir al govern davant 
qualsevol discurs triomfalista per l’aprovació dels comptes municipals. L’abstenció de 
tres grups de l’oposició, entre ells ERC-MES, permetrà que Terrassa enguany tingui 
pressupostos però evidencia en el fons com s’han desenvolupat aquests comptes mu-
nicipals.

En aquest sentit, Isaac Albert, va destacar que tant amb la negociació de les orde-
nances com dels pressupostos s’han trobat amb un plantejament continuista i estric-
tament comptable, sense un projecte polític ni una estratègia de futur per la ciutat. 
“Nosaltres no hem volgut regatejar partides, tot i plantejar projectes i dotacions”, va 
explicar el portaveu d’ERC-MES, “Hem volgut parlar d’estratègia de futur i política. 
Han incorporat les nostres idees. Molt bé. Ara com les desenvoluparan?”

I és que des d’ERC-MES es va voler deixar clar una vegada més que els pressupos-
tos són un “ens viu” i què el grup municipal no restarà passiu a l’hora de veure com 
s’executa o es modifiquen partides durant l’any. Un punt que, segons Isaac Albert “Ens 
mostra un govern dèbil, sense projecte, disposat a incorporar idees de tothom però 

Ple extraordinari pressupostos
que ara s’haurà de plantejar com desen-
volupar-les”.

Amb una mirada cap al futur, Isaac Al-
bert va voler agrair que s’hagin incorpo-
rat partides per desenvolupar les pro-
postes d’ERC-MES per subvencionar l’adequació 
de locals d’entitats o els nous aparcaments més segurs per les bicicletes a 
la ciutat, però ha reclamat al govern treball constant i decisió en els temes estratègics 
proposats. L’ampliació de la partida pel canvi de gestió del servei de l’aigua i la seva 
comunicació a la ciutadania o els projectes d’inclusió proposats per ERC-MES per tirar 
endavant Plans de desenvolupament comunitari són temes als quals el grup munici-
pal vol donar prioritat. En l’àmbit social, concretament, Isaac Albert va anar un pas més 
enllà per afirmar que “La majoria de les polítiques d’aquest pressupost són reactives, 
per solucionar problemes i necessitats del dia a dia. Poques intenten transformar la 
realitat de la ciutat i de les persones que hi viuen”.

Per acabar, Isaac Albert, va destacar que les partides recollides pel moment en aques-
tes línies estratègiques estan lluny de les proposades per ERC-MES, obren camí per 
nous	plantejaments	que	ara	dependran	del	treball	del	govern	municipal:	“Confiança 
tota, però xecs en blanc no. No ho oblidin, vostès governen en minoria. Necessitem 
concrecions”.

Ple ordinari 26 de gener
El ple de gener a l’Ajuntament de Terrassa s’ha vist marcat per un tens debat ideològic 
però les propostes en temes claus pel futur de la ciutat han acabat prosperant.

En primer terme, la sessió ordinària ha servit per materialitzar una de les propostes 
incorporades per ERC-MES i TeC als pressupostos 2017 per dedicar una partida es-
pecífica a informar a la ciutadania de Terrassa sobre el final de la concessió del servei 
d’aigua a Mina i els arguments i informació que ha portat a la majoria del plenari per 
apostar actualment per un model futur de gestió directa del servei.  Malgrat els intents 
de la bancada dreta del ple per titllar la mesura de tendenciosa, hi ha hagut una ma-
joria àmplia en defensar la necessitat d’oferir als ciutadans una informació detallada 



El mes de febrer es torna a apostar per treballar al costat de les entitats de la ciutat 
per tirar endavant iniciatives municipals. En aquest sentit es recolza els esforços de 
Terrassa per la Independència per donar sortida a un acord d’ampli suport al Referèn-
dum, la iniciativa del Consell de l’Àliga per ampliar el bestiari de la ciutat i es treballa 
amb diverses entitats esportives una proposta per desenvolupar un Pla estratègic per 
l’esport a la ciutat. Alhora es continua fent seguiment de temes pendents de resolució, 
fent públic per exemple que la futura gestió del transport públic a la ciutat no es resol-
drà en l’actual legislatura per manca d’interès del govern municipal. 

•	 1	Febrer	-	 Reunió	de	treball	interna	Pacte	DASIG
  Consell Municipal de Salut
  Reunió Comissió tècnica formes de gestió 
  Vocalies Consell d’Economia Social i Solidària
  Plataforma per la Sanitat Pública - Trobada amb partits i sindicats
  Sectoria d’Educació - Preparació jornada educació
•	 2	Febrer	-	 Debat	Canal	Terrassa
  Acte CECoT - Col·laboració público-privada
•	 3	Febrer	-	 L’estat	del	Benestar	a	la	República	Catalana	(Organitza	ANC	-	Òmnium)
•	 4	Febrer	-	Copa	del	Món	esgrima
•	 5	Febrer	-	 Inauguració	Festival	Barnasants,	cançó	d’autor
•	 6	Febrer	-		Presentació	Campanya	Audiovisual	promoció	gent	gran
  Comissió Política de Qualitat democràtica - Avaluació PAM
  Reunió grup Municipal 
  Reunió AA.VV. Sant Pere Nord
  Executiva oberta ERC Terrassa
•	 7	Febrer	-	 Comissió	Tècnica	estudi	programari	lliure
  Reunió Protocol de dol feminicidis
  Taula de Residus
•	 8	Febrer	-	Trobada	amb	alcalde	-	síndica	de	greuges
  Reunió amb Actua Vallès
  Comissió Informativa de Societats Municipals
  Reunió amb l’Àliga de Terrassa
  Reunió Taula de l’aigua
  Entrevista amb Mónterrassa

FEBRERsobre el final normal d’una concessió a una empresa i les passes que està duent a 
terme la majoria del ple per apostar sobre una futura gestió directa amb garanties i 
totes les dades necessàries.

Com	va	explicar	el	regidor	d’ERC-MES,	Carles	Caballero:	“Actualment al carrer de ver-
sió només n’hi ha una: la de Mina. Hi ha sectors econòmics que han posat en qüestió 
la titularitat pública del servei d’aigua i han negat el poder democràtic d’aquest ple per 
prendre una decisió de futur per tota la ciutadania”.

El debat sobre habitatge tampoc va estar exclòs de polèmica. La proposta del PSC per 
desenvolupar	la	llei	4/2016	de	mesures	de	protecció	pel	dret	a	l’habitatge	i	donar	via	
lliure a la ciutat a l’expropiació temporal dels pisos buits que els bancs no volen cedir. 
L’ampli consens respecte a la iniciativa no va excloure treure els colors al partit de go-
vern sobre el procediment per dur-ho a terme. I és que, com va remarcar la portaveu 
adjunta d’ERC-MES, Carme Labòria, ja hi ha una partida prevista de 7,3 milions d’euros 
per part de la generalitat als pressupostos amb la finalitat de donar suport a aquesta 
iniciativa a tot Catalunya i, des de Terrassa, “Vostès governen, podrien estar desenvo-
lupant ja la proposta, l’han presentada abans als mitjans que al Ple. Potser no cal anar 
a guanyar un titular i si posar-se a treballar”.

Quan als acords assolits al plenari, destacar la iniciativa de reconeixement a les vícti-
mes del franquisme. Un acord on ERC-MES va aconseguir incorporar un procediment 
per donar suport a les víctimes de la dictadura a Terrassa per personar-se a la causa 
oberta a l’Argentina contra el règim franquista.



•	 9	Febrer	-	 Comissió	Informativa	Transparència
  Premi Muncunill a la Innovació
•	 10	Febrer	-	 Atenció	petició	ciutadana
  Roda de Premsa Autobusos
  Consell de Seguretat
  Club Natació Terrassa - Copa Natació
•	 11	Febrer	-	 Inauguració	cicle	Jazz	a	Prop
  Hermandad de Fiñana - Festes de San Sebastià
•	 12	Febrer	-	 CN	Terrassa	-	Final	Copa	R.	Waterpolo
	 	 Partit	Solidari	Joan	XXIII	i	UD	San	Lorenzo
  Terrassa FC - CE Sabadell
  Ressons de la darrera Carlinada (Colla Federins)
•	 13	febrer	-	 Roda	de	premsa	Pla	Estratègic	de	l’esport
  Comissió Informativa de Territori
•	 14	Febrer	-	 Comissió	Informativa	de	Cultura
  Fòrum CECoT - “Perspectives econòmiques 2017”
  Medalla de la ciutat - Joana Biarnés
•	 15	Febrer	-	 Roda	de	premsa	Pla	joventut/	Consell	de	joves
  Comissió Informativa Desenvolupament econòmic
  Comissió Política de Qualitat Democràtica - PAM 2017 procés
  Presentació projecte “El Regne dels nens”
	 	 Xerrada	Purple	Washing	-	El	feminisme	contra	les	dones
•	 16	Febrer	-	 Comissió	Informativa	Drets	Socials
  Comissió Informativa Serveis generals
  oncolliga - Presentació Associació Catalana de pacients ostomitzats
  Reunió grup Municipal 

•	 17	Febrer	-	 Teatre	Prodis	-	El	Rei	Lleó
•	 18	Febrer	-	 Manifestació	Refugiats	BCN	-	Casa	Nostra,	Casa	Vostra
  Concert solidari oncolliga
	 	 Molí	1936-2016
•	 19	Febrer	-	 Els	Tres	Tombs
•	 20	Febrer	-	Grup	de	treball	Pla	Local	de	Seguretat
  Junta de Portaveus
  Taula Persones Refugiades 
	 	 Xerrada	ANC	“O	Referèndum	o	Referèndum”
•	 21	Febrer	-	 Comissió	seguiment	tallers	participatius	autobusos
  TTIP a debat - Quina política de comerç volen a l’UE?
•	 22	Febrer	-	 Reunió	Consorci	TDT
  Reunió prèvia ple grup Mu-

nicipal
•	 23	Febrer	-	 Ajuntament	en	Ple
•	 25	Febrer	-	 Carnestoltes
  Cloenda del cicle Jazz a prop
•	 27	Febrer	-	 Entrevista	Monterrassa
  Concentració mensual contra 

la violència masclista
  Manifestació suport Fran-

cesc Homs
  Executiva ERC/ Executiva 

MES
•	 28	Febrer	-	Reunió	 Treball	 Residències	

geriàtriques



Ple del 23 de febrer de 2017
El ple de febrer a l’Ajuntament de Terrassa permet aprovar el compromís del consis-
tori per fer un Pla Estratègic d’esports per Terrassa. Un projecte de futur molt lligat 
a la participació, un concepte recurrent durant un plenari marcat també pel procés 
constituent.

Malgrat la tensió viscuda en alguns moments del Ple, la principal proposta d’ERC-MES 
per desenvolupar un pla estratègic de l’esport per Terrassa va assolir l’acord unànime 
de	tots	els	grups	sota	un	mateix	diagnòstic:		la	vida	esportiva	de	la	ciutat	de	Terrassa	
és envejable, però no hi ha un projecte estratègic de ciutat per explotar tot el potencial 
de l’esport a la ciutat.

El regidor, Pep Forn, va exposar amb claredat l’objectiu d’una proposta pensada i nas-
cuda per superar la gestió del dia a dia que s’està duent a terme actualment a la ciutat 
en aquest àmbit i fer un treball d’anàlisi i actuació profund de cara al futur. Si el govern 
va voler centrar el debat en la manca d’equipaments esportius actualment a la ciutat, 
des d’ERC-MES, Forn va reclamar justament “aprofitar el pla per una visió estratègica 
que vagi més enllà dels equipaments públics per analitzar com aprofitar equipaments 
privats, patis d’escoles, espais oberts com l’anella verda, etc.”

La proposta també va obtenir consens de la majoria de grups a l’hora de reclamar 
construir aquesta visió estratègica pensant en l’esport també com a eina d’inclusió 

social, que ens permeti detectar aquells 
ciutadans qui per manca de recursos 
no poden accedir a la seva pràctica, 
desenvolupar polítiques actives per 
incrementar la seva pràctica, així com 
preocupar-se per incentivar aspectes 
com l’esport femení “No pot ser que 
només un 30 per cent de les usuàries de 
les instal·lacions esportives municipals siguin dones”, va tornar a re-
marcar Pep Forn.

Per fer-ho possible, ERC-MES va proposar un pla pensat i participat per tothom, pel 
qual s’espera la reactivació del Consell Municipal de l’esport, la creació d’un grup 
d’experts i el crit a les entitats per dur el projecte endavant.

També el debat sobre la participació va assaltar el Ple una altra vegada per obrir 
debat sobre el dret a decidir i la legitimitat de celebrar un Referèndum a Catalunya. 
Aquest cop va ser gràcies a la intervenció d’una moció proposada per Terrassa per la 
Independència-ANC, amb voluntat de sumar i que va aconseguir, si més no, el suport 
del ple al Pacte Nacional pel Referèndum. Això si, com va explicitar el portaveu d’ERC-
MES,	Isaac	Albert:	“Hi ha una aclaparadora majoria que vol votar, la majoria d’aquests 

voldria que fos acordat amb l’estat. El problema és que 
no és possible”.

La participació ciutadana també va permetre aprovar 
per unanimitat la proposta d’una iniciativa ciutadana 
apassionant com la del Consell de l’Àliga per aprovar un 
Acord per incloure aquesta figura del bestiari popular 
català a les festes terrassenques.

L’aprovació del Pla local de joventut, amb una participa-
ció activa i intensa de les JERC en un procés obert amb 
la intervenció de més de mil joves de la ciutat també 
va tirar endavant. En aquest cas, amb un sí exigent des 
d’ERC-MES reclamant que es revisi les tasques des-
envolupades durant la diagnosi i que se solucionin les 
possibles mancances en la seva futura aplicació.



  Comissió Política d’habitatge
  Reunió amb Club Voleibol Terrassa
  Reunió ciutadana   
•	 15	Març	-	 Reunió	treball	refugiades	
  Plenari Consell FP
  Comissió Informativa Societats Municipals
  Consell de Benestar Social
  obertura Festival de Jazz
•	 16	Març	-	 Trobada	amb	govern	
  Comissió Informativa Transparència
  Reunió organitzativa grup municipal 

Si en l’àmbit nacional l’acte final de la campanya “La República que farem” d’Esquerra 
mostra el projecte d’un país de tirar endavant, a l’àmbit local la realitat evidencia amb 
els canvis al cartipàs municipal la desorientació d’un executiu municipal sense projec-
te. Des del grup municipal es continua amb la tasca d’enriquir el debat ciutadà amb 
la	jornada	“Educació:	el	futur	de	la	ciutat”	i	es	treballa	amb	les	entitats	esportives	per	
definir com s’ha de desenvolupar el pla estratègic de l’esport proposat per ERC-MES i 
aprovat al darrer ple municipal. 

•	 1	Març	-	 Entrevista	amb	premsa
  Reunió Pacte Local pel Referèndum
  Reunió Premis gorra Frígia
•	 2	Març	-	 Presentació	Escola	ciclisme	Vallès
•	 3	Març	-	 Reunió	Grans	Ciutats	ERC	Nacional
•	 4	Març	-	 Acte	Central	“La	República	que	farem”
•	 6	Març	-	 Roda	de	premsa	Jornada	“Educació:	el	futur	de	la	ciutat”
  Reunió treball TeC Refugiades
  Comissió Pla Local Inclusió Social
	 	 Consell	Municipal	de	Districte	4
  Reunió AA.VV. Montserrat 
  Comissió Cultura Popular
•	 7	Març	-	 Reunió	Nou	model	organitzatiu	Ajuntament
  Reunió valoració canvis cartipàs municipal 
  Roda de premsa Manifestació Aigua
  Reunió Taula de Residus
•	 8	Març	-	 Dia	Internacional	dona	treballadora	-	Acte	principal
  Consell Municipal de l’esport
  Consell Municipal de la gent gran 
  IV Edició Menjazz 2017
•	 9	Març	-	 Reunió	Grup	Municipal	
  Sopar de treball
•	 10	Març	-	 Nit	de	l’esportista
•	 11	Març	-	 Jornada	ERC-MES:	“Educació:	El	futur	de	la	ciutat”
  oficiar casament
•	 13	Març	-	 Trobada	amb	Coordinadora	Capaç
  Trobada amb AA.VV

MARÇ



•	 17	Març	-	 Consell	Administració	Patrimoni
•	 18	Març	-	 Macroparada
  Súmate - Acte “Dones i República”
•	 19	Març	-	 Manifestació	Aigua
•	 20	Març	-	 Comissió	estudi	alternatives	de	gestió	aigua
  Consell Administració Foment
  Comissió Informativa Territori
	 	 Acte	Escola	i	Llengua:	Lluites	compartides	(Òmnium)
  Executiva ERC local
•	 21	Març		 Socialet	-	Homenatge	a	Lluís	Lach
  Comissió Informativa de Cultura
  Consell Administració Habitatge
  Taula de Capacitats diverses
•	 22	Març	-	 Trobada	amb	Tinença	Alc.	Drets	Socials	
  Comissió Informativa Desenvolupament econòmic
  Funerària Consell Administració 
  Plenari Consell Escolar Municipal
•	 23	Març	-	 Comissió	Informativa	Drets	Socials
  Minut de silenci atemptat Londres
  Prèvia Consell Administració Habitatge 
  Comissió Informativa Serveis generals
  Consell Administració Egarvia
  Reunió AA.VV. Poblenou - zona esportiva

  Consell Municipal de Districte 6
  Festiva de Jazz - gipsy Swing Summit
•	 24	Març	-	 Trobada	Municipalista	ERC
  Presentació Reglament Consell Cultura entitats
  Entrevista mitjans
  Acte “El procés vist des d’Espanya” amb Joan Tardà (TxI - ANC)
•	 25	Març	-	 Els	Bombers	t’acompanyen	a	donar	Sang
  Trobada Municipalista ERC
•	 26	Març	-	 Pícnic	Jazz
•	 27	Març	-	 Roda	de	premsa	presentació	proposta	Indústria	4.0
  Reunió Societat Municipal Comunicació
  Junta de portaveus
  Reunió grup municipal prèvia ple
•	 28	Març	-	 Reunió	proposta	Fem	Vallès	ERC	Comarcal
  Consell Administració S.M. Habitatge
  Reunió Pla Nacional Referèndum
•	 29	Març	-	 Reunió	formació	-	Energia
  Inauguració Fu la Spagna! La mirada feixista sobre la guerra Civil (Museu 

Terrassa)
	 	 Marcats	pel	92	-	Presentació	llibre	Josep	Cadalso
•	 30	Març	-	 Ajuntament	en	Ple
  Acte JERC “Vine a parlar de feminisme” amb Marta Vilalta
•	 31	Març	-	 Consell	Administració	Foment



Ple ordinari del 30 de març de 2017
Des del grup municipal d’ERC-MES es podria resumir el plenari de març des d’un ves-
sant estrictament numèric amb dues de les tres iniciatives pròpies i dos de compar-
tides aprovades i la ratificació definitiva de dues ordenances municipals modificades 
a instàncies del grup. Parlem d’acords per preparar la ciutat davant la quarta revolu-
ció industrial, fer costat a les reclamacions per una nova residència per discapacitats 
intel·lectuals severes, nous espais de treball contra la segregació escolar, apostar per 
la cultura de pau a la ciutat, acabar definitivament amb el “prohibit jugar al carrer” 
o aconseguir millorar els criteris de retorn social a l’hora d’atorgar les subvencions... 
Plantejaments per construir un projecte de ciutat ben definit (amb projecció econòmi-
ca i construcció social), alhora que es defineix una visió clara dels valors que la mateixa 
representa. Acords adoptats per unanimitat, altres després de negociacions i entesa 
amb els diferents partits, però sempre sota l’esperit d’aprofitar un cop més el plenari 
per fer passes endavant. I no obstant això, l’esperit constructiu va tornar a no ser la 
notícia. 

El govern, i més concretament el Partit Socialista i el mateix alcalde van protagonitzar 
un paper força qüestionable a l’hora d’assumir les crítiques o esmenes de millora a 
la seva gestió. Davant la demanda d’explicacions sobre la nova organització del car-
tipàs municipal la resposta va ser nul·la. Des d’ERC-MES, el portaveu Isaac Albert va 
lamentar que no s’hagués utilitzat els canvis d’organització de l’executiu per prioritzar 
l’educació com una àrea prioritària de govern i aquesta es canviés d’àrea sense cap ar-
gumentació ni objectiu definit. Les explicacions, un cop més, es van limitar al poder de 
l’executiu de decidir com organitzar-se sense plantejar un projecte que ho sustentés.

La presentació de la memòria de la sindicatura municipal de greuges no va anar molt 
millor. Davant l’informe del Síndic de greuges de Catalunya evidenciant les mancan-
ces democràtiques del procés participatiu per escollir la nova síndica, l’alcalde es va 
limitar a criticar el síndic català alhora que es negava a definir una posició del govern 
respecte a quina era la seva opció per escollir el nou càrrec. De res va servir que des 
d’ERC-MES	Isaac	Albert	llences	un	cop	més	l’oferiment	d’entesa:	“Podem assumir res-
ponsabilitats tots junts i oferir un nou procés d’elecció amb totes les garanties”. Des 
del govern altra vegada pilotes fora.

El caràcter més intransigent amb les iniciatives de l’oposició, però, el va tornar a mos-
trar l’àrea de cultura, innovació i projecció de la ciutat de la mà del seu tinent d’alcalde. 
Davant la proposta d’Esquerra-MES per la promoció de la creació artística a la ciu-
tat el govern es va tancar en banda. L’excusa, delegar aquestes iniciatives al Consell 

de la Cultura i les arts, un organisme de 
representació del sector que més de dos 
anys després de la presentació del Llibre 
Blanc de la Cultura encara espera poder 
desenvolupar-se. De fet, com va explicar 
el regidor d’ERC-MES, Pep Forn, la pro-
posta naixia de la necessitat d’abordar 
la precària situació dels col·lectius ar-
tístics a la ciutat que esperen des de 
fa més d’un any el compliment d’una proposta per 
la	creació	de	la	Fàbrica	de	les	arts:	“Nosaltres ens creiem el Llibre Blanc de 
la Cultura. Per això fem propostes que incorporava i obrim camins per desplegar el 
mateix. Es tracta d’incentivar els sectors creatius, no de passar-los la responsabilitat”. 



No totes les tasques són fàcils, però això no eximeix l’obligació d’assumir el repte. El 
mes d’abril haurem d’assimilar la pèrdua dins l’equip de l’expertesa i amistat amb la 
mort del nostre company, Carles Feiner, treballarem amb el repte d’evitar que el pro-
jecte de pressupostos de l’estat acabi limitant la possibilitat que Terrassa decideixi el 
model de gestió futura del servei de l’aigua o que la llei de règims locals continuï limi-
tant la nostra sobirania local. objectius d’ampli abast que no limiten la tasca continua 
per dotar de contingut el futur Pla Local de Seguretat, el nou Reglament del Consell 
Municipal Escolar o un futur Consell de la Infància i l’adolescència fet i pensat com 
autèntic espai de participació dels més joves. 

•	 1	Abril	-	 Fira	d’entitats	de	Salut
  Enterrament Apolo giménez
  II Mostra Cervesa Artesana
  Culturassa
•	 2	Abril	-	 Castellers	de	Terrassa	-	Diada	del	local
•	 3	Abril	-	 Reunió	sobre	nou	model	organitzatiu
•	 4	Abril	-	 Reunió	estratègia	comunicació	municipalització	aigua
  Comissió Nomenclàtor
•	 5	Abril	-	 Fòrum	“Economia	del	agua”
  Reunió treball municipalització aigua

ABRIL
  Reunió grup de treball Pla Local seguretat
  Trobada amb Federació Associacions Canàbiques - Pla especial urbanístic
  Reunió amb direcció Àrea serveis generals
  Reunió treball amb JERC
•	 6	Abril	-	 Comissió	Política	Educació	-	Presentació	informe	segregació
  Trobada amb Itziar gonzález
  Debat Canal Terrassa
  Comissió Informativa Serveis generals Extraordinària
  Consell Consultiu Mitjans Audiovisuals
  Sopar de la República
•	 8	Abril	-	 Festa	de	la	República
•	 9	Abril	-	 Partit	Terrassa	FC
•	 10	Abril	-	 Visita	Lluis	Salvadó	-	Presentació	arribada	Agència	Tributària	de	Cata-

lunya a Terrassa
  Reunió treball comunicació servei aigua 
•	 11	Abril	-	 Trobada	amb	entitat	O	noso	lar
  Reunió interna - Treball Pla de Seguretat
•	 12	Abril	-	 Reunió	de	treball	amb	JERC
•	 18	Abril	-	 Reunió	amb	Comissions	Obreres
  Comissió Informativa de Cultura
  Inauguració Exposició La Previsió (Arxiu Tobella)
•	 19	Abril	-	 Reunió	de	treball	Grup	Municipal
  Comissió Informativa Desenvolupament Econòmic
  Comissió formes de gestió del servei públic d’aigua
  Comissió Informativa de Territori
•	 20	Abril	-	 Acte	Municipalisme	Fundació	Irla
  Comissió Informativa Drets Socials
  Comissió Informativa Serveis generals
•	 21	Abril	-	 Comissió	Política	de	Qualitat	Democràtica	-	Plataforma	decidim
  Festival Didó - Música i titelles
•	 22	Abril	-	 10è	Aniversari	Biblioteca	Districte	4
	 	 La	Xemeneia	-	Cançons	de	Taverna
  Parada Sant Jordi
•	 23	Abril	-	 Parada	Sant	Jordi



Ple ordinari del 27 d’abril de 2017
No és el mateix aportar solucions que generar problemes. El Ple d’abril el govern mu-
nicipal va tornar a evidenciar com un tema tan senzill com assumir els errors i repetir 
novament el procés d’elecció a la sindicatura municipal de greuges ha hagut d’arribar 
després d’un retard i contradiccions del tot innecessàries.

En un ple amb l’absència de l’alcalde, va tocar al primer tinent d’alcalde, Alfredo Vega, 
ser l’encarregat de fer pública la decisió del govern de fer marxa enrere. Una tornada 
a la casella de sortida que possibilita ara treballar per un nou procés d’elecció amb 
totes les garanties i esmenant els errors, però amb el gran inconvenient que qui ho 
hauria de liderar, el mateix govern, ha mostrat la seva incapacitat per generar el con-
sens i bona entesa en un tema de ciutat. Una manca de lideratge que no rau tant a 
governar en minoria, sinó amb la incapacitat de generar majories. L’evidència un cop 
més de la manca de projecte polític i les diferències entre els mateixos socis d’executiu 
en els temes estratègics de ciutat torna a atorgar a l’oposició l’obligació de vetllar per 
construir novament i dignificar la figura de la sindicatura de greuges municipal, ara per 
ara malmesa per errors que tots els representants del consistori podríem haver evitat.

Des del grup municipal d’ERC-Mes també es va viure amb especial preocupació les 
intervencions en el debat de l’aprovació per iniciar l’expedient pel canvi de gestió del 

•	 24	Abril	-	 Comissió	tècnica	d’estudi	del	programari	lliure
  Junta de portaveus
  Inauguració exposició Vides diverses
•	 25	Abril	-	 Enterrament	Carles	Feiner
  Consell Administració Societat Municipal Comunicació
•	 26	Abril	-	 Comissió	8	de	març
  Reunió treball - Reglament Consell Municipal Educació
  Reunió treball - Consell Infància i Adolescència
  Trobada amb estudiant C. Polítiques - Treball sindicatura municipal
•	 26	Abril	-	 Reunió	Grup	Municipal	prèvia	ple
•	 27	Abril	-	 Ajuntament	en	Ple
  Juntes generals Societats Municipals
•	 28	Abril	-	 Acte	Dia	de	les	esquadres
  Dinar de treball 



servei públic d’abastament d’aigua. Les 
diferències de discurs entre els dos socis 
de govern en els temes estratègics de 
ciutat qüestiona com es pot abordar la 
governança i un projecte per una ciutat 
com Terrassa quan es destinen tants 
esforços als equilibris de poder interns. 
Que en altres temes de debat al Ple el go-
vern tornés a recolzar-se en Ciudadanos com a crossa tàctica per 
bloquejar iniciatives interessants de l’oposició també és una bona mostra d’on se situa 
l’executiu municipal.

Situats gairebé a mitja legislatura i amb un govern a la deriva que, difícilment, definirà 
un projecte clar pels dos anys que queden al davant, l’esforç per una política municipal 
constructiva requerirà molt més treball. En el ple d’abril, de moment, el grup municipal 
d’ERC-MES ha aconseguit aprovar les 6 iniciatives que havia plantejat. Treballar per 
oferir solucions al final és més efectiu que perdre temps i esforços en gestionar els 
problemes que s’han volgut evitar.



 Una memòria anual mai té un punt i a part, mai és conclusiva. Aquí hi posem un punt 
i	seguit.	El	projecte	compartit	del	grup	municipal	d’Esquerra	Republicana	–	Moviment	
d’Esquerres, com es demostra en aquesta memòria, va molt més enllà de la confluèn-
cia de dos partits compartint espai municipal dins el consistori.

El	resultat	de	les	eleccions	municipals	del	2015	ens	va	donar	l’oportunitat	de	començar	
a fer realitat un projecte. Una visió de la política municipal nascuda de la confluència 
d’idees, talent i objectius de tot l’àmbit progressista i independentista dins la nostra 
ciutat. Persones que creiem que Terrassa és una ciutat que té el potencial i el talent 
per sortir de l’atzucac on ens va posar la crisi i situar la nostra ciutat en el lloc que es 
mereix com una de les ciutats més importants del país.

El talent, el potencial d’aquesta ciutat per deixar enrere els altíssims percentatges de 
risc d’exclusió social, per potenciar els recursos propis per reactivar l’economia, el co-
merç i l’emprenedoria a la ciutat, per idear projectes al voltant del talent potencial 
generat entorn del món universitari, l’empoderament i dinamització de les entitats i 
associacions de la ciutat com autèntics motors de canvi...

Creure en Terrassa és fàcil. I treballar per Terrassa i per la seva gent és una obligació 
que no defugirem. Tots els projectes engegats durant aquests dos any de legislatura 
seguiran actius per fer-los plenament viables i els reptes de futur, tan grans i comple-
xos com la futura gestió del Servei de subministrament d’Aigua, el futur de TMESA, la 
segregació escolar, les polítiques d’inclusió o la gestió i millora del servei d’Eco-equip, 
seran tractats des del grup municipal d’ERC-MES des del treball diari per obtenir els 
millors resultats per la ciutadania.

 Fa dos anys varem oferir el canvi a la ciutat per dur a Terrassa una nova forma de fer 
política. No haver tingut l’oportunitat de governar, però, no ens ha manllevat ni un sol 
instant la possibilitat d’introduir aquesta nova concepció proactiva de la política dins 
el consistori municipal.

I ARA QUÈ?





MES - MOVIMENT D’ESQUERRES


